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ولهصروهـ

روحإلىاستحياءعلىالإهداءبهذاأتقدمأنوشرفنييسرني

الممداء:وشيخالأساتذةأستاذالكبير:أستاذي

حجازىجاداللهعوضالككتورالأستاذثضيلة

الأزهرجاممةرئيس،الشريفالأزهروكيل

ا،سلامية،البحوثمجمععضو

)سابقأ(القرىأمبجامعةالعقيدةأستاذ

وشرفتالعليا،الدراساتمرحلةفييديهعلىبالتلمذةحظيتفقد

وشرفت،والفلسفةالعقيدةفي"ألأستاذية"درجةالىترقيتيفيبمشاركته

الكئير،منهفتملمت،العلميةالمناقشاتمنعددفيلفضيلتهبمشاركتي

ودقه،الملمفيغزارةمنبهاشتهرمافبجانبالفزير،علمهمنونهلت

الرفيعهبالخلقدائمأتحلىقدف!نه،التحقيقفيوتمكن،الحكمفي

وأسكنه،واسعةرحمةاللهرحمه،السمحةوالأريحيةالشديد،والتواضع

قريب.سميعانهجناتهفسيح

لمؤلفا

نخي!نزكس
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هقكمة

وعلىمحمدسيدناعلىوالسلاموالصلاة،العالمينرثللهالحمد

والمرسلين.الأنبياءمنهـأخوأنهوصحبهاله

بعد:أما

قبل-منعليهوأزمعتبهوعدتلماتحقيقأ-يأتيالكتابهذافإن

".الكريمالقرانوحقائقالقديمالعهدأهواءببنالله"أنبياءسلسلةضمن

1()1(،!سداود"سيدناعنمفصلةبدراسةالسلسلةهذهبداتحيث

علىافترواحينما-الثهلعنهم-اليهودأنإلىفيهأسرتأنسبقوقد

ثم،الحثيأورياامرأةمن-باللهوالعياذ-بالزناورموه!ز،داودسيدنا

النبيأمبعدفيمالتصبح،نسائهإلىذلكبعدضمهاأنهزعموأ

اللهنبيوخلقدينفيطعنواقديكونونذلكفعلواحينما!،سليمان

من!سليماناللهنبيونسبشرففيوطعنوا،جهةمن!داود

الصورةبهذهكانت!اسأمهأنيزعمونحينماوذلك،أخرىجهة

.وحاساه)2(،المزرية

وأكاذيبمطاعنعنداوداللهنبي"تنزيه:عنوانتحتالدرإسةهذهصدرت)1(

اهـ-412الاولىالطبعةطنطا"؟والإسرائيلياتالقديمالعهدفياليهود:

م.1102اهـ-tryبيروتالإسلاميةالبثائردارالثانيةوالطبعة.ام199

قدالزنامنالمزعومالولدأناليهودزعموقد7،صالسابقالمصدرراجع)2(

إدثهأنبينتوقد!،سليمانذلكبعدأنجبتقدالمرأةهذهوأن،مات

ابنهوأمداودزوجتكونأنبدفلا،يشينهممأكلمنالانبياءطهرقدسبحانه

وسريفة.نقيةطاهرةسليمان
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مماداودبنسليماناللهنبيعصمة9عنوانيحملفإنهالكتابهذاأما

:فصولثلاثةعلىويشتملوالاسرائعليات"،القديمالعهدفياليهودبهرماه

تشويهمناليهودبهقامماعلىالأولالفصلفيالتركيزيتمحيث

،العرشعلىيتنازعالذيبالملكصؤروهحينما"الملك"سليمانلصورة

عندهتهونالعرشإلىالوصولسبيلففيللدماء،بالتعطشورموه

.الأرواحبيديهوتزهق،النفوس

والعياذ-رموهحيث"النبي"سليمانصورةبتشويهذلكبعدقامواثم

بنسائه-زعمهمحسب-ذلكفيمتاثرأ،الوثنيةبممارسة-بالئه

.الوثنياتالأجنبيات

حيث،المقدسةأسفارهممنالاتهامينهذينبعرضقمتوقد

وتعليقاتبشروحالإستئناسمع،ذلكتثبتالتيالنصوصأوردت

منوذلك،وموضوعياعلميأنقدابنقدهاقمتثم،القديمالعهدمفسري

براءةبجلاء،تثبت،أسفارهممنأخرىنصوصإلىالرجوعخلال

عليهالثناءخلالمنوذلك،بهرموهمماوعصمته!سليمانسيدنا

أسفارهم.منكئيرفي-وخلقيادينيا-بهوالإسادة

سيدناعنالحديثفيتخبطهممدىيبرزهذاأنإلىبالإضافة

.واضطرابتناقضمنقيهوقعواوما،لهوالترجمة،سليمان

فيوعصمتهسليمانسيدنانبوةبينتفقد:الثانيالفصلفيأط

به،تفردملكافوهبه،عليهأنعمقدسبحانهاللهأنوكيف،الكريمالقران

له.معجزةوصار

بهاتمسكالتيالشبهاتمنلثلاثعرضت:العالثالفصلوفي

تعالى:قولهفيوردبماالأولىالشبهةفياحتجواحيث!لعصمتهالنافون

ربئبمرعنالحيرحبأخببتافئفقال!ايخادالضنفتتبائعثئعلتهعرض"إد

31-33،.:أصوالأغناق"باف!وقمعئميافطفقعكؤوها!بألحبابتوارتحنئ
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فت!نا!ولقذ:تعالىقولهفيوردبماالثانيةالشبهةفيواحتجوا

34،.:أص!أنابثمجسدأكزسيه-عكوأتقيناسينن

اغفررب!قال:تعالىقولهفيوردبماالثالثةالشبهةفيواحتجوا

35(.أص:اتوهاب!انتانكبعدممآكثلاضدينبنىلامف!لىوهميلى

ومنقائليها،بلسانوردتكماالثلاثالشبهاتهذهبعرضفقمت

بهافسرواالتيالغريبةوالحكايات،العجيبةبالرواياتاستشهادهمخلال

الكريمة.القرانيةالاياتتلك

منوذلكوموضوعيا،علميانقداالشبهاتهذهبنقدقمتثم

هؤلاءعليهااعتمدالتيالرواياتوتلكالحكاياتهذهمناقشةخلال

رواياتأنها-القارئسيرىكما-ثبتوالتيc!سلعصمتهالنافون

.منكرةإسرائيلية

اللهنبيصورةتشويهفياليهوددورأيضألنايبرزهناومن

هذهخلالمنوذلك،الإسلاميالفكرفيبخ!بزداودبنسليمان

والتيالقرانيةالاياتتلكالمفسرينبعضبهاقسرالتيالإسرائيليات

!س.عصمتهمنتنال

لهذهالصحيحالتفسيرأبينأنالضروريمنكانذلكأجلومن

معيتنافىولا،!ترسليماناللهنبيعصمةمعيتفقوالذي،الايات

عصمةمنالعقيدةعلماءقررهماإلىالإسارةمع،اللهعندومنزلتهمكانته

.التسليماتوأزكىالصلوأتأفضلعليهمجميعاالأنبياء

مافيما،حدإلىوفقتقدأكونأنسبحانهاللهوأسألهذا

إليه.قصدت

ونعمالمولىنعمإنه،أنيبهـاليهتوكلتعليه،باللهإلاتوفيقيوما

النصير.

نخي!نزضبم

م0102سبتمهر/ايطولفىالشارقة
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الأولالفصل
اليهودهفترياتدحض

القديمالعهدفيسليمانالنبيمعلى

القدبم.العهدفيسليمانسيدناعنلمحة:الأولنث

مناليهودأسفارفيوردمانقد:العانيث

...والغلبةبالقوةالملكتولبه

الوثنية.بممارسة!ممرلسليماناليهوداتهام:الثالثث

بتمزيقلسليمانزعمهمفيالربعقوبة:الرابعث

مملكته.

بالوثنية.لسلبماناليهوداتهامبطلان:الخامسث

عصمتهودليل،لسليمانالمهوداتهامبطلان:السادسث

...اسفارهمفي

1\!*!!صءلمإ!
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الأولالمبحث

القديمالعهدفيسليمانسيدناعنلمحة

الملكتوليهوكيفية

سليمان:

:معناه،عبرياسم"سليمان"أنالمقدسالكتابقاموسفيجاء

إسرائيل،بنيعرشعلىخلفهالذيداودالملكابنوهو"،سلام"رجل

سنة)1(.أربعينملكوقد،ملكأعظمفكان

ابنكانلأنه!سسليمانأحماقد!رداودأنالقاموسيذكرثم

،حرببلاسلامالهمتمنيأ،سليمانأسمعليهوأطلق،المفضلةزوجته

")2(.يهوه"محبوب:أي"يديديا"؟اسمأعطاهاللهولكن

القرنفيإسرإئيلبنيملكتولى!زسليمانسيدناأنعلىالمؤرخوناتفق()\

ويتراوح،القرنهذامنالفترةهذهتحديدفياختلفو!ولكنهم،.مقالعاشر

الأخيرهوالاراءأرجحولعل،.مق069عاموبين.مق.79عامبينالخلاف

وموسكاتي:؟أم589طبعة1502/سوريةتاريخ:حتيفيليب)راجع

ظاظا:حسنوالدكتور،ام869بيروت143صالقديمةالساميةالحضارات

الإنسانيةتاريخمعالم:ولز؟أم719الإسكندرية84،صولغاتهمالساميون

فيدراسات:مهرانبيوميمحمدد.؟ام969الثالثةالطبعة292،ص2مجلد

.ام789أهـ-893الإسكندرية8،7445inf/القديمالأدنىالشرقتاريخ

ذويالأساتذةمننخبةتأليف48،أص"المقدسالكتاب"قاموس)2(

منشورات،وإخرينالملكعبدبطرسد.،اللاهوتيينومنالاختصاص

الثانيصموئيلسفر:راجعام819السادسةالطبعة،بيروت،المشعلمكتبة

12:،24.25
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فهي،بالسلاممرتبطة"سليمان"كلمةأنمقار""إلياسالقسويرى

اسمإطلاقوأن،بالسلاممرتبطمولدهأنإلىمعنىمنأكثرفيتشير

منه،أكثرهووماداود،قصدهالذيالمعنىهذايؤكدإنماعليه"يديديا"

ب"سليمان".سماهحينما

بالذاتالابنهذااختارتالتيالعظيمةالنعمةهيأنهاويذكر

يترددلمداودجعلالذيالأمر،العرشووارث،الربمختارهوليكون

،الربمننالهالذيالعميقالسلامعنتعبيرأ"سليمان"يدعوهأنفي

عصرسيكونابنهعصربأنالإلهيبالوعدآمن،ذلكجانبإلىأنهكما

رسالتهإتماممنالابنهذامعهيتمكنالذي،والراحةوالهدوءالسلام

حولالشعبتجمعنقطةسيصبحالذيالبيت،أدتهبيتوبناء،العظيمة

)1(.اللهمنالصحيحوالاقتراب،الدينيةالحياة

الربقالحيثالأولالأيامأخبارسفرفيإليهيشيرماهووهذا

جميعمنوأريحه،راحةصاحبابنلكيولدذا"هو:!سلداود

فيوسكينةسلامافأجعل،سليمانيكوناسمهلأن،حواليهأعدائه

")2(.أيامهفيإسرائيل

ففي،بحقسلامعهدسليمانعهد"وكان:ديورانتوليقول

السلمهذامنلهعاصمةاتخذهاالتيأورسليمأفادتالطويلحكمه

قبل)3(.منتألفهلمالذي

الطبعة،بالقاهرةالثقافةدار1،284،285/"المقدسالكتاب"رجال:راجع)1(

.أم879الثانية

.22:9أولأخبار)2(

ترجمة332صالأدنىالشرق:الأولالمجلدمنالثانيالجزءأالحضارة"قصة)3(

الدولبجامعةالثقافيةالإدارةوالنشر،والترجمةالتأليفلجنة،بدرانمحمد

.ام719العربية

13
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كتبةمنكبرىوعنأيةشديدا،اهتماما!ارسليماننالوقدهذا

القديم.العهدأسفار

البروتستانتعندالأولالملوكسفرفيسيرتهوردتفقد

الإصحاحإلىالثانيالإصحاحمن"الكاثوليك"(عندالثالث)الملوك

إلىالأولالإصحاحمنالثانيالأيامأخبارسفرفيثمعشر،الحادي

التاسع.

داود!أبيهحياةفيملكامسحهحادثفإن،ذلكإلىبالإضافة

عند)الثالثالأولالملوكسفرمنالأولالإصحاحفيمذكور

)1(.الأولالأيامأخبارسفرمنالأخيرالإصحاحوفي،(الكاثوليك

اليهود:أسفارفيالملكسليمانتوليكيفية

وسطالملكتولىقد!سسليمانأنالأولالملوكسفربينوقد

!ز،داودقصرفيورائهمندبرتودسائس،ضدهحيكتمؤامرات

.وقوادهوكهنتهزوجاتهالمؤأمراتوتلكالدسائسهذهفيشاركقدوأنه

أباهصورتكما-سليمانسيدناالقديمالعهدأسفأرصورتحيث

وفي،العرشعلىيتنازعالذيالملكبصورة-قبلمن!سداودسيدنا

وتزهقالدماء،بيدهوتسفك،النفوسعندهتهون،إليهالوصولسبيل

الأرواخ.بسيفه

البروتستانتيةالطبعةهماالمقدسللكتابالأقلعلىمتدأولتانطبعتانالآنيوجد)1(

سفرا،وثلاثونتسعةالأولىفيالقديمالعهدأسفاروعدد:الكاثوليكيةوالطبعة

،إصحاحاتإلىالأولىفيالأسفاروتنقسم،أسفارسبعةالئانيةعليهاوتزيد

الله-ساءإن-سأعتمدولكنيالطبعتينإلىرجعتوقد،فصولإلىالثانيةوفي

فيذلكتفاصيل)رإجعالعبريةالنسخةمنلقربهانظراالبروتستانتطبعةعلى

دإرالاولىالطبعة64(0-57063ص"الوثنيةبالأدياناليهود"تأثركتابي

م.0102القاهرةالعربيةالآفاقدارالثانيةوالطبعة،ام499مصرالبشير
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منعشرستةاليهودأسفارفيوردكما!صلداودكانفقد

منالعرشووريثالعهدولييكونأنالمنتظرمنوكانالأبناء)1(،

،شاولوحفيدداودبكريكونحيث"ساولبنت"ميكالداودزوجة

موتها")2(.يومإلىولدساولبنتلميكاليكن"لمولكن

التوراةقانونحسبللملكالطبيعيالوريثكانفقدوبذلك

الشنيعة،فعلتهإثر"أبشالوم"بيدقتلولكنه"أمنون"،بكرههواليهودية

)3(.أسفارهمفيوردماحسب"ثأمار"أختهمعالكبرىوجريمته

فيوفشل،أبيهعلىثورتهفيأخفقأنبعدقتلفقدأبشالوموأما

لم،العرشاغتصابفيوفشلهأبشالوممقتلوبعد،منهالملكانتزاع

أخيهمسلكسلكأن"حجيث"زوجتهمنداودابن"أدونيا"أخوهيلبث

شاخقدأباهرأىلماأنهإذ،أبيهمكانيملكلأنتطلعإذ،أبشالوم

وفرسانأعجلاتلنفسهواتخذ،بالملكأحقأنهأعلنالسنفيوتقدم

يديه.بينيركضونرجلاوخمسين

،()الكاهنوإبياثار)4(،الجيشقائد"يوآب"معتحالفوقد

16.-55:14/-32/"الثاني"صموئيل:راجع(1)

6.23:السابقالمصدرراجع)2(

أبيهمنأختهمعاضطجعدإودبنامنونأنالثانيصموئيلسفركاتبزعم)3(

فيبالتفصيلالنقطةهذهبحثتوقدداود،بنأبشالومأخوهافقتلهثامأر،

الطبعة،99-8صهاليهود"وأكاذيبمطاعنعنداوداللهنبي"تنزيه:كتابي

م.0102بيروت،الإسلاميةالبثائردار،الثانيةوالطبعة،ام199الأولى

23.-ا:13"الثاني"صموئيلراجع

ضدجيشهقادحيث،جثهورئيسداودأخت!صروية"أولادبكرهو:يوآب)4(

تفصيل)راجعأدونيا"))ليملكاالكاهنإبياثارمعوتآمر،وقتلهابنه)أبشالوم"

115(..صالمقدسالكتابقاموسفيعنهالحديث

راجع:الكهنوترئاسةفي"صادوق"معاشترك"عالي"نسلمنالكاهنإبيائار)5(

.2.ص"المقدسالكتاب"قاموسفيالتفصيل
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الكاهن،وصادوق")1(،النبي"ناثانباستثناء،يهوذارجالوجميع

جميعإليهاودعا،كبرىوليمةوأقام،إليهميطمعنلاممنوغيرهما

يملكأنزوجته"بتشبع"وعدقد!سدأودوكان،سليمانعدأماإخوته

.أبشالومخيانةبعدوذلك،بعدهمنالشعبعلىسليمانابنها

،سليمانأمإلىذهب"أدونيا"فعلهبما"ناثان"علموحينما

ابنهايكونبأنلهاوعدهبتنفيذومطالبتهدأود،علىبالدخولونصحها

فما"ناثان"،قولهافيوأيدها،وحدثتهإليهفدخلت،الملكهوسليمان

سليمانبإركابوأمر،الملكهوسليمانبأنأقسمأنإلاداودمنكان

.(Y)إسرائيلعلىملكاومسحهبغلتهعلى

صادوقلياحداود:الملك"وقال:الأولالملوكسفرفيجاء

فقال،الملكأمامإلىفدخلوايهوياداعبنوبناياهوالنبيوناثانالكاهن

البغلةعلىابنيسليمانوأركبواسيدكمعبيدمعكمخذوا:لهمالملك

وناثانالكاهنصادوقهناكوليمسحه،جيحونإلىبهوأنزلوأليالتي

،سليمانالملكليحياوقولوابالبوقواضربوا،إسرائيلعلىملكأالنبي

ي!اياهعنيعوضايملكوهوكرسيعلىويجلسفيأتيوراءهويصعدون

1()3(.ويهوذاإسرائيلعلىرئيسايكونأنأوصيتقد

الشعبجميعوقالبالبوق"وضربوابهأمرهممافعلواوحينما

يضربونالشعبوكان،وراءهالشعبجميعوصعد،سليمانالملكليحيا

."أصواتهممنالأرضانشقتحتىعظيمافرحاويفرحونبالناي

وأمسكالمذبحإلىوانطلقذعرجرىبما"أدونيا"سمعوحينما

وسليمانداودالملكينايامفيعاش،يهوذامننبيأ"ناثانأنلما"القاموسفيجاء(1)

عندهماوكاتباوتحذيراتهالربنصائحإليهمايحملورسولألهمامسثارا

439(.ص"المقدسالكتاب"قاموسفيالتفاصيل:)راجعحياتهمايؤرخ

31.-1:5"الاولالملوك"سفر:رإجع)2(

.9304،:اأول""ملوك)4(35.-132/أول""ملوك)3(
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علىسليمانيؤفنهحتىعنهينفصلأنيقبلولم،بهمحتميابقرونه

فأتىإليهأرسلبذلكسليمانعلمفلما،عفوهملتمساإليهفأرسل،حياته

)1(.بيتكإلىأذهب:سليمانلهفقال،لهوسجد

!س،لسليمانالتوراةكتبةرسمهاالتيالصورةهذهعلىوبناء

الملك،وتولى،العرشاعتلىأنبعدفإنه،اليهوديالتصورمنوانطلاقا

علىالقضاءالشاغلسغلهكان!ئر،داودأبيهموتبعدمنهوتمكن

منكلوإرهاب،مؤامراتهممنوالتخلص،منافسيهعلىوالإجهازمعارضيه

الحزممنأنهاعتقدفقد،عليهالتمردأوالملكفيالتفكيرفينفسهلهتسول

الحكم.هذاطريقفيسيقفونأنهميظنممنحكمهمطلعفييتخلصأن

منافسيهجميعقتلالعرلشسليمانورثولما":ديورانت"وليقول

)2(.متاعبهممنليستريحالملكفي

لهسنحتوحين،التريثأثربلالفورعلىينتقملمسليمانلكن

ثورةإلىتشرلمفالأسفار،أخرىمؤامرةبسبب"أدونيا"بقتلأمرالفرصة

ماوكل،صنعلماوفاقاجزاءالقتلليكون"أدونيا"بهقامتمردأو

لهتتوسطأنمنهاوطلب،سليمانأمإلىلجأ"أدونيا"أنإليهأسارت

أبيهسريةالشونمية"أبيشج")3(يهبهلكيشفيعةوتكون،الملكولدهاعند

له.امرأةلتكونداود

53.-141/أول""ملوك:رإجع)1(

332.صالأدنىالشرق":الحضارة"قصة(2)

المرأة))وهي"تائه"أبي:ومعناهعبرياسمأبيشجأنالقاموسفيجاء(3)

وضعفهسيخوختهفيوخدمته،بهللعنايةلداودأمةاختيرتالتيالشونمية"

؟4-11/":الملوك"سفر:راجع،وحيويتهاسنهاوحداثةجمالهابسبب

هذاحولالتفاصيلمنمزيدولمعرفة22،ص"المقدسالكتاب"قاموس

8.82،اصداود"اللهنبي"تنزيهكتابي:راجعالموضوع
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مؤامرةهوإنماهذا"أدونيا"رجاءكأنعنيفةثورةيثوربسليمانفإذا

أرسلفقدثمومن،القتلأجلهامنيستحقوجريمة،سليمانعرشتهدد

.فماتبهفبطشيهوياداعبنبناياهوبيدسليمان

إلىحجيثابنأدونيا"جاء"ثم:الأولالملوكسفرفيجاء

لي:قالثم،للسلام:فقالجئت؟أللسلام:فقالت،سليمانأم"بتشبع"

وقدليكانالملكأنتعلمينأنت:فقال.تكلم:فقالت،كلمةمعك

لأخيوصارالملكفدأر،لأملكنحويوجوههمإسرأئيلجميعجعل

فيه.تردينيفلاواحداسؤالاأسألكوالان،لهصارالربقبلمنلأنه

يعطينيأنيردكلالأنهالملكلسليمانقولي:فقال.تكلم:لهفقالت

الملك،إلىعنكأتكلمأنا،حسنا:بتشبعفقالت.امرأةالشونمية"أبيشج"

الملكفقام"أدونيا"،عنلتكلمهسليمانالملكإلى"بتشبع"فدخلت

فجلستالملكلأمكرسياووضع،كرسيهعلىوجلسلهاوسجدللقائها،

لهافقال.تردنيلا،صغيراواحداسؤالاأسألكإنما:وقالت،يمينهعن

الشونميةأبيشجلتعط:فقالت.أردكلالأنيأمييااسألي:الملك

أنتولماذا:لأمهوقالسليمانالملكفأجاب.امرأةأخيكلأدونيا

مني)1(.الأكبرأخيفإنهالملكلهفاسألي،لأدونياالشونميةأبيشجتسألين

طلبورأءمناشتئمقدك!سسليمانأنالباحثينبعضويرى

فيرأىسليمانأنإلىيذهبونحيث،العرلشضدمؤامرةهذاأدونيا

فيالعادةلأن،العرشإلىيتطلعأخاهأنعلىبرهاناالخطوةهذه

أعدمفقدثمومن،خليفتهإلىالملكحريمينتقلأنحينذاكإسرائيل

أدونيا.أخاهسليمان

طلبحينماأدونياأنيعتقدونالشراحأنمقارإلياسالقسيذكر

بأخذمركزهيعيدأنبخبثيقصدكانالجمالالفائقةالشونميةأبيشج

22.-13اول":"ملوك)1(
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النساءبضمالملوكعادةكانتكما،بيتهإلىوضفها،أبيهامرأة

)1(.السابقينللملوكوالسراري

-الأولالملوكسفرفيوردماحسب-سليمانأرسلأنوبعد

قبل،منأبيهعلىمؤامرتهفيساركهمنبقتلأمرأدونيابأخيهبطشمن

وقام،قتلهثم،مدة"سمعي"إقامةوحددأبيهجيشقائد"يوآب"قتلفقد

عنهعفاولكنه،القتليستحقأنهلهوأعلن،الكاهن"إبياثار"ونفيبطرد

داود.أبيهيديبينالربتابوتحمللأنه

"يواببقتلداودأبيهوصيةنفذقدسليمانأنالسفركاتبويزعم

قائدايهوياداعبنوبناياهوأعظمكاهنا"صادوق"بتعيينوقام"،وسمعي

)2(.للجيش

تهديدافيهمانسمنكلمنيتخلصأناستطاعالصورةهذهوعلى

"وتثبت:السفريقولذلكوعندالبلاد،علىقبضتهوأحكم،لعرشه

سليمأن")3(.بيدالملك

أدريولست:بقولهذلكعلىمهرأنبيوميمحمدالدكتوريعلق

قد!ممىالحكيمسليمانوأن،الأوابالنبيوصايامنحقاذلكأكان

مافيهاكتبواقدسليمانسجلاتكتبةأنأمالدماء،هذهكلحقاأراق

لاكلهالأمرأنأمفعلا،حدثتقدأنهاإليهمخيلمذابحلتبريركتبوا

)4(.كثيرةفنظائرهخطر،ذاليسفهووهنا،توراتياتحريفايعدو

سولتز:صموئيلد.أيضارإجع1،492/"المقدسالكتاب"رجال:راجع)1(

الأدنىوالشرقمصر:ميخائيلنجيب.والدكتور،291صيتكلمالقديمالعهد

تاريخفيدرإسات:مهرانبيوميمحمد.والدكتور3،335336/القديم

8/745.746،القديمالأدنىالشرق

46.-9/26-2:5"الأولالملوكإسفر:راجع(2)

2.46/السابقالمصدر:راجع)3(

8/747."القديمالأدنىالشرقتاريخفي"دراسات)4(
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الثانيالمبحث

والغلبةبالقوةالملكتوليهمنأسفاراليهودفيوردمانقد

أسفارهممنأخرىنصوصخلالمن

!صسليمانصورتقدانفاأوردتهاالتيالنصوصكانتوإذا

إلى،جناهذنبدونالملكسبيلفيأخيهقتلعلىمقدمأللدماءمتعطشا

صورته.تشوهالتيوالكريهةالبغيضةالصورمنذلكغير

نصوصا-النصوصهذهبجانب-هناكفإن،كذلكالأمركانإذا

معتتناقضأخرىبصورةتأتي،لديهمالمقدسةالأسفارنفسفيأخرى

سبحانهاللهبأمرالملكتولىقد!سسليمانأنوتبين،الصورةهذه

داود.أبناءبينمنوأصطفائهلهاختيارهعلىوبناء

الإصحاحفيوردحيث،نفسه"أدونيا"لسانعلىالنصهذاوجاء

النصوصعنهنقلتالذيالسفرنفسوهو-الملوكسفرمنالثاني

لي،كانالملكأنتعلمينأنت:سليمانلأمقال"أدونيا"أن،السابقة

لأخيوصارالملكفدارلأملكنحويوجوههمإسرائيلجميعجعلوقد

له)1(.صارالربقبلمنلأنه

حي"والان:قوله!سسليمانلسانعلىالإصحاحنصقفيوجاء

ليصنعوالذيداود،كرسيعلىوأجلسنيثبتنيالذيالربهو

بيتأ")2(.

نأيذكركاتبهفإنالسفرنفمسمنالثامنالإصحاحفيأما

15.:2أول"املوك(1)

02

.2:23،42السابقالمصدر2()
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إسرائيلإلهالرب"مبارك:الرببيتببناءقامأنبعدقال!ئرسليمان

شعبيأخرجتيوممنذ:قائلابيدهوأكملأبيداودإلىبفمهتكلمالذي

بيتلبناءإسرائيلأسباطجميعمنمدينةأخترلممصرمنإسرأئيل

إسرائيل،سعبيعلىليكونداوداخترتإنمابل،هناكاسميليكون

الربفقال،إسرائيلإلهالربلاسمبيتايبنيأنداودقلبفيوكان

بكونهأحسنتقدلاسميبيتاتبنيأنقلبكفيكانأنهأجلمنلداود

صلبكمنالخارجقيأبنكبلالبيتتبنيلاأنتإنكإلا،قلبكفي

أناقمتوقد،بهتكلمالذيكلامهالربوأقام،لاسميالبيتيبنيهو

وبنيتالربتكلمكماإسرأئيلكرسيعلىوجلستأبيدأودمكان

")1(.إسرائيلإلهالربلاسمالبيت

نأتبيننصوصفيهوردتقدالأولالملوكسفرأنذلكمعنى

فهو،سبحانهالربقبلمنكانإسرائيلبنيعرش!سليمانتولي

!س.داودكرسيعلىوأجلسه،ملكهوثبتواصطفاهاختارهالذي

توليقصةأوردالذي،الأولالأيامأخبارسفرأنإلىبالإضافة

إصحاحاته.فيكثيراوتكررالأمرهذاعلىأكدقد'!سسليمانالنبي

والثالث،والعشرينالثاني:الإصحاحاتأنالعجيبفمن

حكتالسفر،هذامنوالعشرينوالتاسع،والعشرينوالثامن،والعشرين

له،ووصاياهملكاسليمانابنهداودتعيينمتنوعةوبصيغ،أخرىبعدمرة

سبحانه--الربأنوبينت،العرشعلىونزاعه"أدونيا"ثورةتذكرفلم

إلىكرسيهوسيمجدلهابنااتخذهوقد،واختارهسليماناصطفىقد

الأبد.

قد!سداودأنالسفرهذامنوالعشرينالثانيالإصحاحفيجاء

02أول!إملوك)1( - 12 : A.
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بنائه،من!سابنهسليمانيتمكنحتى،وفاتهقبلالرببيتلبناءهيأ

)1(.إسرائيلإلهللرببيتايبنىأنووصاهدعاهذلكوبعد

لاسمبيتاأبنيأنقلبيفيكانقدأبنييا:لسليماندأود"وقال

وعملت،كثيرادماسفكتقد:قائلاالربالكلامإليفكانإلهيالرب

علىكثيرةدماءسفكتلأنك،لاسميبيتاتبنيفلا،عظيمةحروبا

".أماميالأرض

أعدائهجميعمنوأريحه،راحةصاحبيكونابنلكيولدذا"هو

فيإسرائيلفيوسكينةسلامافأجعل،سليمانيكوناسمهلأنحواليه

ملكهكرسيوأثبتإبنأ،لييكونوهو،لاسميبيتايبنيوهو،أيامه

الأبد.إلىإسرأنيلعلى

كماإلهكالرببيتوتبنيفتفلحمعكالربليكنابنيياالان

شريعةلحفظبإسرائيليوصيكوفهمافطنةالربيعطيكإنما،عنكتكلم

")2(.إلهكالرب

"لما:بأنهبالقولبدأهقدفإنهوالعشرينالثالثالإصحاحفيأما

رؤساءكلوجمع،إسرائيلعلىابنهسليمانملكأياماوسبعداودساخ

واللاويين)3(.والكهنةإسرائيل

لهالتاليةالأربعةوالإصحاحاتالإصحاحهذافيالكاتبأوردثم

الثامنالإصحاحبدأحتى)4(.أعدادهمسردفيوأخذهؤلاءأسماء

الأسباطورؤساءإسرائيلرؤساءكلداود"وجمع:بقولهوالعشرين

التيالاموالكلورؤساءالألوفورؤساءالملكالخادمينالفرقورؤساء

.6-ا:22(!الأولالأيامإأخبار:راجع())

12.-22:6"الأولالأيامإأخبار)2(

.ا:23السابقالمصدر)3(

".الأولالأيامأخبار"سفرمنالخمسةالإصحاحاتهذهراجع)4(
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أورشليم.إلىالباسجبابرةوكلوالأبطالالخصيانمعولبنيهللملك

وشعبي،إخوتييااسمعوني:وقالرجليهعلىالملكداودووقف

إلهناقدميولموطئ،الربعهدلتابوتقراربيتأبنيأنقلبيفيكان

أنتلأنكلاسميبيتاتبنيلا:ليقالاللهولكنللبناء،هيأتوقد

دماء.سفكتوقدحروبرجل

داودسيدنامنكلواصطفاءاختيارمسألةالسفركاتبيؤكدثم

بقوله:!سليمانوسيدنا

علىملكالأكونأبيبيتكلمنإسرأئيلإلهالربأختارني"وقد

أبيبيتيهوذأبيتومنرئيسايهوذااختارإنمالأنهالأبد،إلىإسرائيل

".إسرائيلكلعلىليملكنيبيسر

سليماناختأرإنما،كثيرينبنينأعطانيالربلأنبنيكلومن

سليمانإن:ليوقالإسرأئيلعلىالربمملكةكرسيعلىليجلسابني

وأثبتأبا،لهأكونوأناابنألياخترتهلأنيودياريبيتييبنيهوابنك

كهذاوأحكاميوصايايحسبللعملتشددإذاالأبدإلىمملكته

ونفسكاملبقلبواعبدهأبيكإلهاعرفابنيسليمانياوأنت...اليوم

فتشددللمقدسبيتالتبنياختاركقدالربلأنالآنانظر...راغبة

)1(.وأعمل

داود"وقال:السفرنفسمنوالعشرينالتاسعالإصحاحبدايةوفي

هوإنمااللهاختارهوحدهالذيابنيسليمانإن:المجمعلكلالملك

")2(.الإلهللرببللإنسانليسالهيكللأنعظيموالعملوغضصغير

داودمعالجماعةكلأنالكاتبيذكرنفسهالإصحاحنهايةوفي

كاهنا،وصادوقرئيساللربومسحوهداودبنسليمانثانية"ملكوا

.أ:92"الأولالأيام"أخبار)2(-ا:28"الأولالأيام"أخبار)1(
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وأطاعهونجح،أبيهداودمكانملكاالربكرسيعلىسليمانوجلس

أيضأداودالملكأولادوجميعوالأبطالالرؤساءوجميع،إسرائيلكل

جميعأعينفيجداسليمانالربوعظم،الملكلسليمانخضعوا

فيقبلهمنملكعلىيكنلمملكيأجلالاعليهوجعل،إسرائيل

.")1(إسرائيل

الملوكسفرأوردهماأنلنايتبتنالنصوصهذهعرضخلالومن

فيأوردهمامعسديداتناقضايتناقضالملكسليمانتوليبشأنالأول

الأولالأيامأخبارسفرأنإلىبالإضافةالسفر،نفسمنأخرىمواضع

ثورةإلىبعيدمنولاقريبمنلايشرلمالموضوعلهذاعرضحينما

نأالسفربينالعكسعلىوإنما،بالعرشومطالبته"أدونيا"تمردأو

أمامأبوهمأعلنأنبعدسليمانلأخيهمرضخواقدداودأبناءجميع

سليمانابنهاختارالذيهو-سبحانه-الربأنإسرائيلبنيجميع

الأولالملوكسفرأوردهماأنيرجحمما،إسرائيلعرشعلىليملكه

ومنالكتبةإضافاتمنكان،عليهوالثورةسليمانعلىالتمردبشأن

له.واصطفائهاللهمننبوتهنتيجةكان!زسليمانملكوأن،أخيلتهم

وتخبطواكثيرأتناقضواقدالقديمالعهدأسفاركتبةأنوالحقيقة

كانأنهمن،حقهفيزعموهوما،سليمانسيدناإلىنسبوهمافيطويلا

مماذلكوغير،بالضرائبكاهلهموأئقل،لشعبهوظالماللدماء،متعطشا

ذلك.بعدعنهمسأحكيه

هؤلاءأضافهاالتيالإضافاتإلىفقطالتاريخيبحسهولزتنبهوقد

الأصليةسليمانقصةأنعلىيدلماالشواهدمن"وهناك:فقالالكتبة

متأخر")2(.كاتبيدعلىواسعنطاقعلىهـاضافاتلحشوتعرضتقد

.52-92:02"لأياماخبارأا)(1)

92.هصالثانيالمجلد"الإنسانيةتاريخ"معالم:راجع)2(
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منالكتبةهؤلاءفيهوقعمامدىميخأئيلنجيبالدكتوروبين

؟-إليهيذهبمابعضفيمعهأتفقلاكنتوإن-والتشويشالخلط

سخصيةعننعرفماسليمانسخصيةحقيقةعننعرف"لسنا:القحيث

حقيقته،حجبتالشهرةمنبهالةأحيطسليمانأسملأنذلكدأود،

منلهكانماأخفىضخموبثراء،ضعفهعلىغطىالمجدمنوبإطار

وهذا،والملوكالعواهلمننظائرهفييسرفينلتمسهاأننستطيعمثالب

الأسطوريبينماونحار،الصحيحالتقديرتقديرهفينتخبطيجعلناكله

وسخصيط")1(.اسمهحولداروماوصفاتهطبيعتهمنوالحقيقي

المؤرخهذأجعلالأسفار،كتبةفيهوقعالذيالتخبطفإنوبذلك

فيهيعتمدحيث،الأسلوببهذا!سليمانسيدناعنيتحدثالنصراني

مئلما-الكريمالقرآنإلىاللجوءيحاولأندونالقديمالعهدعلى

صورة،الحقيقيةبصورتهسليمانسيدنالنايظهرحتى-ذلكبعدسنفعل

الملك.وجلالالنبوةنوربينجمعالذي،الملكالنبي

!r'C!

.ام669المعارفدارr،337/"القديمالأدنىوالشرق"مصر:راجع(1)
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الثالثالمبحث

الوثنيةبممارسة!سلسليماناليهوداتهام

بالوثنياتون!اجه

وبينوا!سسليمانسيدناعلىالأولالملوكسفركتبةأثنىأنبعد

ذاعحتىوفهماحكمةاللهوهبهحيث،سبحانهاللهعندومكانتهفضله

)1(.الربلبيتبنائهعنالحديثفيوأفاضوا،الأممبينصيته

اتخذوأنهللنساء،محبأكانبأنهصوروهمنهوأكثرهذاكلبعد

الأجناسمختلفمن،والسراريالزوجاتمنجدأكبيرأعددالنفسه

كلتعبدهالذيللالهمعبداأقامهـانما،بذلكيكتفلموأنه،والديانات

.عمرهاخرفي-باللهوالعياذ-ارتدقدأنهزاعمين،منهنواحدة

حكممنالأخيرةالسنواتأنالمقدسالكتابقاموسفيجاء

كثيرةغريبةنساءوأحبالزوجاتبتعددبدأفقد،مؤسفةكانتسليمان

منمائةوثلاث،الزوجاتمنسبعمائةلهفكان،فرعونبنتمع

الأوئانلعبادةأماكنبنىحتىالغريبةالآلهةإلىقلبهفأملن،السراري

لهوأقامعنهالمملكةبتمزيقوهدده،عليهالربفغضب،لهنإرضاء

بر)2(
خصوما.

الإصحاحفيوردماعلىذلكفيالقاموسأصحاباعتمدوقد

كاتبه:يقولحيثالأولالملوكسفرمنعشرالحأدي

العاسر.الإصحاحإلىالثالثالإصحاحمن"الأولالملوك"سفر:راجع)1(

483.ص"المقدسالكتاب"قاموس:راجع)2(

26
http://kotob.has.it



مؤا

(1)

)2(

)3(

)4(

)0(

)6(

ء..)1(

!رعودبنتمعكثيرةغريبةنساءسليمانالملكواحب
)2(
)6(.وحيثيات(،وصيدونيات)وأدوميات)4(،وعمونيات)3(،،

صاهر!سليمانأن"الأولالملوكأسفرمنالثالثالإصحاحأولفيجاء

بناءأكملأنإلىداودمدينةإلىبهاوأتىفرعونبنتوأخذمصرملكفرعون

حوأليها.أورسليموسورالربوبيت،بيته

أنهإلاأورسليمإلىمعهأحضرهاأنهمعسليمانأنالقديمالعهدسراحويذكر

أنهابعضهمويرىمعها،الوثنيةبجلبلهاصرحأنهعلىيدلماهنأكلي!

.سليمانتزوجتأنبعداليهوديبالديندانت

الكناضمجمع4/257؟!القديمالعهدأسفارتفسيرفيالقويمالسنن:)راجع

القديمالعهد:شولتزصموئيلوالدكتور،ام739بيروتالأدنىالشرقفي

ام.849طبعة202صيتكلم

إليهنسبواحيث!،لوطبكرموابإلىيرجعونالمؤابيينأناليهوديزعم

نأسبقوقد،عميوابنموآبمنهماوأنجببابنتيهزنىقدأنهوبهتانازورا

وأكاذيبمطاعنعنداوداللهنبيإتنزيهكتابيفيالزعمهذابطلانبينت

ضمنشعبينكاناوالعمونسنالمؤابيينأنإلىأسيرأنهنايعنيناوالذياليهود!

ولمعرفة.فلسطينأرضدخولهمبعداليهودبهماختلطالتيالوثنيةالشعوب

02هص!الوثنيةبالأدياناليهوديةتأثر9:كتابيراجععنهماالتفاصيلمنمزيد

929.-279ص"المقدسالكتاب"قاموس:أيضاراجع402،-

الهامش:راجع،عميابنإلىنسبهمفييرجحونالعمونيينأناليهوديزعم

السابق.

ضمنويعدون،يعقوبأخي)عيسو(.أدومإلىالأدوميينالتوراةكتابينسب

اليهودية"إتأثر:راجعاليهود،بهماتصلالذينالأردنشرقدولشعوب

93.ص"المقدسالكتابإقاموس؟عنهمالحديثتفصيلففيه002-891ص

والفينيقيون،الفينيقيةالمدنأسهرمنوهيإصيدا"مدينةإلىنسبةالصيدونيات

)راجع:القديمتاريخهمفياليهودبهماتصلالتيالشعوبمنكانواايضا

.(565،665ص"موسلقااوأ،981-871ص"ليهودية!ثرتأا1

اليهودبهماختلطتالتيالشعوبمنوكانواالحيثيينسعبإلىنسبةالحيثيات

702-2.صهالسابقالمصدر)راجع،بهموتأثروافلسطينأرضفي

.2(09ص"و"القاموس

27
http://kotob.has.it



إليهم،تدخلوالاإسرائيللبنيالربعنهمقالالذينالأمممن

سليمانفالتصق،آلهتهمورأءقلوبكميميلونلأنهم،إليكميدخلواولا

منمائةوثلاث،السيدأتالنساءمنسبعمائةلهوكانت،بألمحبةبهؤلاء

.السراري)1(

قلبه،أملننساءهأن،سليمانسيخوخةزمان،قلبهنساؤهفأمالت

داودكقلب،إلههالربمعكاملاقلبهيكنولم،أخرىالهةوراء

)2(.أبيه

نأ"يتكلمالقديمإالعهدكتابهفيسولتزصموئيلالدكتوريذكر

مثلهبملكتحلأليمةمأساةحقاكانسليمانحكممنالاخيرالفصل

جوفيوالدوليةالمحليةوالث!هرةوالثراءوالحكمةالنجاحقمةإلىوصل

المادية.والنعمالإلهيةالبركةسادته

غيرالأولالملوكسفرفيالواردالبيانهذااعتبرمنعلىويرد

منالمزيدنحوولجأوا،وواقعهالأمرحقيقةمعومتعارضبهموثوق

الذيسليمانأنهوالأمرحقيقةلأنعليهميرد،والإيضاحاتالشرح

قلبهبكلدلهالتعبيرعنحادقد،الهيكلتدسينعندالقياديالدورلعب

بإباحةساملةسياسةباتباعهالأولىالوصيةكسرقدسليمانأنإلىوينتهي

أورسليم)3(.فيالأوثانعبادة

سنئهفيالعطيمسليمانأن!التاريخيةإالأسفار:كتابفيوجاء

يقفسليمانأن!التاريخية"الأسفاركتابهفيكروفتهولدتوماس.ليرى)1(

التاريخيالسجلكلفيفريدا-يصدقلاالذي-الجماعيالزواجبهذا

السبعمائةزوجاتهينقصونالمؤرخينأنديورانتولويذكر921(.ص)راجع

أالحضارة"قصة:)راجعالتواليعلىوسبعبنستينإلىالثلاثمائةوسرإريه

2/333(.،1مجلد

202.صراجع)3(4.-ا:11"الأولالملوك"سفر(2)
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تشيرالأسفارأنوذكر،باللهعلاقتهفي-بالتهوالعياذ-فشلقدالأخيرة

بسببخاصةوبصفةلكن،والكرامةالقوةبسببيكنلمفشلهأنإلى

ويرى،السراريمن03و.زوجة007عنيقللابما،الجماعيزوأجه

سليمانيجعلوالمالحريمهؤلاءمثلأنالواضحمنأنالكتابمؤلف

إلىالنساءقادتههذامنبدلابل،بالحبولابيتفيبالاستقراريستمتع

)1(.الأوثانعبادة

سفرفيوردمابصحةموقنونالقديمالعهدشراحأنذلكمعنى

بنساءتزوجقد!سسليمانسيدنابأنمصدقونوأنهم،الأولالملوك

دفعتالتيالأسبابفياختلفواقدلكنهم،قلبهأملنوأنهن،وثنيات

.الوثنياتهؤلاءمنالزواجعلىوحملتهسليمانسيدنا

":القديمالعهدأسفارتفسيرفيالقويمإالسننكتابفيوردفقد

المجدوحبالافتخارفيتمثلتنسائهتكثيرفيسليمانغايةأن

نأسليمانفقصدالنساء،منيكثرونكانواالملوكجميعلأن،العالمي

والمجد)2(.الغنىفيسبقهمكماالأمرهذافييسبقهم

تمقدكانإذاالأمرهذاأنيذكرسولتزصموئيلالدكتورلكن

الأمنواستتبابالسلامنشرتضمنالتيالدبلوماسيةالحيلةمنبدأفع

عنيعبرونكانواالذينالأخرىالأممملوكسائرعلىالتفوقلمحاولة

)3(.المزاعمهذهيؤيدمالديناليسأنهإلا،الحريمبواسطةرخائهم

حكمهبدأقد!زسليمانسيدناأنيرىفإنهالقاموسصاحبأما

تزوجوأنه،لهأمنمصدرذلكيكونحتىفرعونالملكابنةمنبالزواج

في-حكمهمدة-سنةأربعينإسرائيلبنوفبقي،دبلوماسيلغرضزيجاته

.912ص"التاريخيةسفارلأ"ا:رإجع(1)

203.353،صالرابعالجزء:رإجع)2(

.302ص"يتكلمالقديم"العهد:راجع(3)
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حرب)1(.بدونسلام

إدانةمدىفيأيضااختلفواقدالقديمالعهدشراحفإنكذلك

إباحةفييتمثلذنبهأنالبعضيرىحيث،زعمهمحسبسليمانسيدنا

والعياذ-يمارسكانأنهالآخرالبعضويرى،نسائهمنالوثنيةممارسة

الواردةالوصاياخالفقدأنهفييتفقونكانواوإن،معهنالوثنية-بالته

.الوثنياتمن-زعمهمحسب-تزوجحينما،التثنيةسفرفي

نوعااعتادقدسليمانأن"القويم"السننكتابمؤلفويذكرفبينما

منوهم،الأممرؤساءمعاسرتهبعدالدينفيالتوسعأوالحريةمن

ولكنه،لهالذبائحوتقديمالربعبادةيتركلمأنهإلا،مختلفةأديان

فيزادومما،ليرضيهنمعابدلهنوبنى،الهتهنيعبدنأنلنسائهسمح

أجنبياتأي،غريباتكننساءهأن-زعمهمحسب-سليمانخطيئة

81)2(
.ووشيات

محباكانسليمانأنيذكر"اليهود"كتابهفيشنودةزكيأننجد

الزوجاتمنجداكبيراعددالنفسهاتخذذلكأجلومنللنساء،

أقاموإنما،بذلكيكتفولم،الدياناتوكلالأجناسكلمنوالسراري

هذهيبنيوكان،نفسههووعبده،منهنكلتعبدهالذيللالهمعبدا

أورسليم)3(.هيكلتجاهالزيتونجبلعلىالوثنيةالمعابد

منهاسواء-الأولالملوكسفرأوردهاالتيالنصوصيقرأوالذي

نأجيدايدرك-ذلكبعدإليهأشيرسوفماأو،إليهأسرتأنسبقما

كما-يذكرحيث،عقيدتهفيصريحااتهاما!سليمانسيدنايتهمكاتبه

48.اصأالمقدسالكتابقاموس9:راجع)1(

303.صالرابعالجزءراجع(2)

اليهودبنشأةالخاصالثامنالجزء"والمسيحيةالأقباطتاريخ"موسوعة:راجع(3)

.ام749الأولىالطبعةالمصريةالنهضةمكتبة،01.صوعقيدتهم
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معكاملاقلبهيكنولم،أخرىآلهةوراءقلبهأملننساءهأن-سبق

أبيه.داودكقلب،إلههالرب

الكريمالنبيهذأعلىحملتهفيمستطردأ-ذلكبعديذكرثم

رجسوملكوم،الصيدونيينإلهةعشتروتوراءسليمان"فذهب:قائلا

تماماالربيتبعولم،الربعينيفيالشرسليمانوعمل،العمونيين

علىالموابيينرجسلكموشمرتفعةسليمانبنىحينئذ،أبيهكداود

فعلوهكذا،عمونبنيرجسولمولك،أورشليمتجاهأذيالجبل

لالهتهن)1(.ويذبحنيوقدنكناللواتيالغريباتنسائهلجميع

فعلهماأنيرى"ولز"أنالوقتنفسفيوالعجيبالطريفومن

حيث،لهيحمدأمر-الملوكسفرفيوردماعلىبناء-هذاسليمان

)2(.القوميةلالهتهنالضحايابتقديمالكثيراتزوجاتهعنيرفهكأن

حسب-سليمانسيدنامنحدثمايعتبرديورانتولفإنكذلك

حيثلهوتعنيفهملومهمالأسفاركتبةعلىوينعي،منهشهامة-زعمهم

علىالتوراةأسفاركتابيلومهماولشدة:!!رسليمانسيدناعنيقول

زوجاتهتعبدهاكانتالتيالخأرجيةللالهةمذابحأقامإذ،شهامته

الفلسفيلعدلهعنهيصفحواأنعلىأنفسهمتطاوعهمولا،الأجنبيات

!!!)3(.الالهةمختلفبين-السياسيلعلهأو-

به،وتأثراالأسفارفيوردماتابعاأخرىمواضعفيلكنهما

سعوأء.حملةسليمانسيدناعلىيشنانفأخذا

:فيقولالمعبدبناءفيسليماندورعلىتعقيبهفي"ولز"يذكر

.8-11:6أول""ملوك)1(

392.صالثانيالمجلد"الإنسانيةتاريخ"معالم:كتابهرإجع)2(

الأدنى()الشرقالئانيالجزءإلاولالمجلد"الحضارة"قصة:كتابهرإجع)3(

337.ص
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الأساسهذأعلىأورشليمفييهوهلعبأدةسليمانإقامةأن"بيد

أبتداعهدونيخللمحكمهمستهلفيلهومحادثتهلربهورؤياهالجديد

الزواجمنأكثرفإنه،الدينيةبالأمورالعبثمنضرباأيامهأواخرفي

الملك.وأبهةبالدولةتتصللأسبابذلكيكنوإن

منكغيرهملكالنايصورهالمقدسالكتأبوصفأنإلىوينتهي

)1(.دينهبأهدابتمسكهفيمنهمأياالبتةيفضللاالملوك

سرعملكهإقامةمنفرغأنبعدسليمانأنفيذكرديورانتولأما

يترددأخذكما،الأياممرعلىتقلبالدينعنايتهوأخذت،بهيستمتع

.(Y)الهيكلعلىيترددمماأكثرحريمهعلى

الطائلةثروتهبعضاستخدمقدسليمانأناخرموضعفيويذكر

فيشهواتهإسبأعفيهااستخدمهاماأخصوأن،الشخصيةملاذهفي

السراري)3(.جمع

نإبل،الغربيينمنالمؤرخينعلىذلكفيالأمريقتصرولم

منكلاتابعقد،نصرانيمؤرخوهو،إبراهيمميخائيلنجيبالدكتور

نأيذكرحيثالأولالملوكسفرفيوردبماتأثرهمافي،وديورانتولز

الصورةعلىبتزيينهويعنى،للربالهيكليبنيبأناكتفىأنهلوسليمان

الموحدينقائمةرأسفييضعهبأنكفيلاهذالكانبهتمتالتي

لزوجاتهإرضاء،أخرىلمعبوداتصغيرةهياكلبنىولكنه،المرموقين

بها)4(.اتصلالتيللشعوبإرضاءأو،الأجنبيات

!!Ir

392.ص2مجلدالإنسانية!تاريخ"معالم:راجع)1(

2/337.،1مجلد"الحضارة"قصة:رإجع)2(

.rrrصالسابقالمصدر:رإجع)3(

1/3.351(القديمالأدنىوالشرو"مصر:رإجع)4(
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الرابعالمبحث

مملكتهبتمزيقلسليمان-زعمهمفي-الربعقوبه

يقولونعماوتعالىسبحانه-اللهأنالقديمالعهدسراحيذكرثم

زعمهم-حسب-انحدارهعلىووبخه،وولسليمانظهر-كبيراعلوا

فيالمملكةبتمزيقعليهبحكمهونطق،غضبهوحمورفضهعنوعئر

المملكةمنجزءعلىيحكمداودنسليظلأنعلىتمزيقأ،المستقبل

التيأورسليمأجلومنعهدأ،معهاللهقطعالذيداودأجلمن

نأمنالرغمعلىوعدهعنيحيدولاعهدهعنيتخلىلا،اللهاختارها

منهقريبالقصاصفإنثمومن،والنعمالبركاتهذهشوهقدسليمان

ولكنسليمانحكمخلالالمملكةتمزقلاسوفداودأجلومنأيضا،

حكمه.انتهاءقبلوالأمنالسلامتهددخصومتقوم

قلبهلأنسليمانعلىالرب"فغضب:الأولالملوكسفرفيجاء

نأالأمرهذافيوأوصاهمرتينلهتراءىالذيإسرائيلإلهالربعنمال

:لسليمانالربفقال،الرببهأوصىمأيحفظفلم،أخرىالهةيتبعلا

بهاأوصيتكالتيوفرائضيعهديتحفظولمعندكذلكأنأجلمن

ذلكأفعللاأنيإلا،لعبدكوأعطيهاتمزيقأ،عنكالمملكةأمزقفإني

أمزقلاأنيعلىأمزقها،ابنكيدمنبلأبيكداودأجلمنأيامكفي

عبديداودلأجللابنكواحدأسبطاأعطيبلكلهاالمملكةمنك

اخترتها")1(.التيأورشليمولأجل

."11-11:9أولأ("ملوك)1(
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سليمانعلىمشتكيناللهأقام-يقولونكما-هذأإلىوبالإضافة

وأالمشتكونوهؤلاء،فصاعداالوقتذلكمنالحزنلهيسببون

قبلوالأمنالسلامليهددوا-زعمهمحسب-أدلهأقامهمالذينالخصوم

هم:حكمهإنتهاء

نباط)1(.بنيربعام،السوريريزون،الأدوميهدد

الأدومي:هدد-ا

منأميراكانهذا"هدد"أنالمقدسالكتابقاموسفيجاء

ماحسب-وأفناهمالأدوميينداودحاربحينماأنهحدثفقد،أدوم

نأاستطاع"هدد"يسمىصغيرابنلملكهمكانأن-الأسفارفيورد

وزؤجهفأكرمهفرعونإلىولجأمصر،إلىأبيهعبيدمنعددمعيهرب

عادماتقدداودبأنهددسمعفلما"تحفنيس"،الملكةزوجتهأخت

)2(.إسقاطهإلىويسعىسليمانيناوئوراحمصر،إلى

هددلسليمانخصماالرب"وأقام:الأولالملوكسفريقول

أدومفيداودكانلماوحدث،أدومفيالملكنسلمنكانالأدومي

،أدومفيذكركلوضرب،القتلىلدفنالجيشرئيسيوابصعودعند

فيذكركلأفنواحتىأسهرستةهناكأقامواإسرائيلوكليوابلأن

مصر.ليأتوامعهأبيهعبيدمنأدوميونورجالهوهربهددأن،أدوم

سمعحتى،مصرفيواستقر،فرعونأختتزوجقدأنهالسفريذكرثم

،ماتقدالجيشرئيسيوابوبأنابائهمعاضطجعقدداودأنمصرفي

عنديأعوزكماذا:فرعونلهفقال،أرضيإلىأطلقنى:لفرعونهددفقال

وتوماس302؟ص"يتكلمالقديم"العهدسولتز:صموئيلد.:راجع)1(

.22.ص!التاريخيةلأسفار"ا:هولدكروفت

.01.ص"اليهود":سنودةزكي:أيضاراجع؟699ص""القاموس:رإجع(2)
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")1(.أطلقنيهـانماشيءلا:فقال،أرضكإلىالذهابتطلبإنكحتى

:نرزو-2

"أمير"،معناهارامياسم"رزون"أن:الكتابقاموسفيجاء

بهمغزارجالأحولهوجمع،صوبةملكعزر""هددسيدهمنهربوكان

سديدا)2(.إرهاقأأرهقهحتىسليمانيناوئوراح،عليهاواستولىدمشق

الذياليداعبنرزوناخرخصمااللهوأقام:الملوكسفرعنهيقول

رئيسفصاررجالاإليهفجمع،صوبةملكعزرهددسيدهعندمنهرب

فيوملكوابهاأقاموادمشقإلىفانطلقواإياهمداودقتلعندغزاة

)3(.سليمانأيامكللإسرائيلخصمأوكان،دمشق

نباط:بنيربعام-3

"يكثرمعناهعبريأسم:يربعامأنالمقدسالكتابقاموسفيجأء

فيصردةفيولد،وصروعهإفرايمسبطمنناباطابنوهو"الشعب

.الأردنوادي

منللعملةناظرأسليمانفعينه،وفطنةذكاءحدأثتهمنذأظهروقد

أخذعندماوتهدمتصدعالذيوالسورأورسليميرممكانعندماسبطه

نأ)4(النبيأخياأخبرهيومذاتوفي،اليبوسيينمنالمدينةفيداود

الشمالية،العشرةالأسباطعلىملكاسيصبحوأنهستنقسمسليمانمملكة

وزكي؟22.ص"التاريخية"الأسفار:أيضاراجع؟304ص""القاموس:راجع(1)

.001صليهود""ا:سنودة

وزكي،22.ص"التاريخية"الأسفار:أيضارإجع؟304ص""القاموس:راجع)2(

.001صليهود"ا":شنودة

1Y.-"11:25أول""ملوك)3(

ويلقبنبيوأنه"يهوه!أخوومعناهعبرياسم"أختا"أنالقاموس"9فيجاء)4(

37(.صعنهالحديثتفاصيل:)راجع.سيلوهإلىنسبةبالشيلوني
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بعدإلىهناكوبقيمصرإلىفهرب،قتلهطلببالأمرسليمأنعرفولما

.)1(
سليمالى.موت

"هدد"أنمنالرغمعلىأنهالظريخية""الأسفاركتابفيوجاء

منكانلسليمانالرئيسيالتهديدأنإلا،مقلقةغاراتقاداو"ريزون"

الخطةبحسبالمقبليربعامدورسليمانأدركوحينما،يربعام

دائمكمركزسليمانأياماخرفيالمنفىفيوبقيمصرإلىلجأ،الإلهية

والتهديد)2(.للازعاج

انقسامأسبابيرجعونوشراحهالقديمالعهدكتبةأنوجدناوهكذا

وانهماكهانحرافهإلىسليمانسيدناوفاةبعدوتمزقهاالإسرائيليةالمملكة

قلبهأملنحتى،كثيراتلنساءوحبه،ملذاتهعلى-زعمهمفي-وإقباله

سليماننسلعلىحقتقد-باللهوالعياذ-الربنقمةأنويرون،اللهعن

.بعدهمنمملكتهفمزق،وعيدهوأنفذ،عليهالربغضبحلأنبعد

حقدبكليتحدثأنميخائيلنجيببالدكتورالأمروصلبل

اللهأنبياءمننبيعلىشديدةوجرأة،سليمانسيدناعلىوتطاول

عليهومعلقاالأولالملوكسفرفيوردبماذلكفيمتأثرا،الكرام

بيتفيفيسكنهالربإلىمقرباعهدهيبدأسليماننرى"وهكذا:فيقول

واللعنةبهيحلالربوغضبأيامهيختمثم،خيمةفيالتنقلطولبعد

فيفتقدوعيدهالربينفذإذ...بعدهمننسلهتهددوالنقمة،عليهتنزل

مشركإلىموحدمنسليمانيتحولحين..الأبناء.فيالاباءذنوب

يرضىلاغيوراللهأنالإدراكتماميدركوهو-قولهمنباللهوالعياذ-

.(3)اخر"معبودجانبهإلىيقدسأنولابهيشركبأن

!!!

.9501ص"موسلقاا":جعر!(1)

كروفت.هولدتوماسلمؤلفه22اصراجع)2(

3.352/"القديمالأدنىوالشرق"مصر)3(
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الخامسالمبحث

بالوثنيةلسليماناليهوداتهامبطلان

اسفارهموتناثضاضطرابخلالمن

اسفارهم:علىالاعتمادبطلان-ا

سفرفيوردقد!سليمانسيدناإلىاليهودنسبهماكانإذا

بدورهاهيالتيالتاريخيةالأسفارمنالسفرهذافإن،الأولالملوك

القديم.العهدأقساممنقسم

هذهأنوبينت،القديمالعهدأسفاربنقدقمتأنليسبقوقد

الصبغةعنهاوزالتالقدسيةالصفةعنهاانتفتقد-عامبشكل-الأسفار

تصللمحيثالسماويالوحيكتبمنتعدلافإنهاثمومن،السماوية

منويقيها،التبديلمنيحفظهاالذيبالتواترمنقولةأوالسندمتصلةإلينا

التغيير)1(.منويعصمها،التحريف

التاريخيةالأسفارعنموجزةلمحةفيالحديثعلىهناوأقتصر

.خاصبوجهالأولالملوكوسفر،عامبشكل

العهدأسفارأقساممنالثانيالقسمهيالتاريخيةالأسفارتعد

علىاستيلائهمبعدإسرائيلبنيلتاريختعرضسفراعشراثناوهي،القديم

وملوكقضاتهمتاريخويفصل،فلسطينفياستقرارهموبعدالكنعانيينبلاد

،الفضاة،يوسع:أسفاروهيسؤونهمفيالبارزةوالحوادثأيامهم

378-312صأالوثنيةبالأدياناليهودية"تأثركتابيفيذلكتفصيل:راجع)1(

بطنطا.البشيردار
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والملوك،الأولوالملوك،الثانيوصموئيل،الأولصموئيل،راعوث

أستير)1(.،نحميا،عزرا،الثانيالأيامأخبار،الأولالأيامأخبار،الثاني

الشعبتاريختتناولالتاريخيةالأسفارأنبوكايمورش!يذكر

معقولتقديرأحسنعلى)ويحددكنعانأرضإلىدخولهمنذاليهودي

القرنفيبابلإلىالنفيحتى.()2(..مقعشرالثالثالقرنبنهاية

.م)3(.قالسادس

القومي""بالواقعتسميتهيمكنماعلىالكتبهذهنبرةوتؤكد

الله.لكلامتنفيذأباعتبارهالكتبوتقدمه

لاالكتبهذهفيالروايةأنإلىطويلكلامبعدبوكأيوينتهي

بشكلمعالجفيهأوالتاريخالتباينشديدةفهي،التاريخيةبالدقةتحفل

)4(.وهميبشكلمعالجهومابمثلعلمي

سيدناومنهم-إسرائيلبنيملوكتأريختقصالتيالأسفارأما

الأولصموئيل:وهيأسفارستةفهي-!سليمانسيدناوابنهداود

.()والثانيالأولوالأخبار،والثانيالأولوالملوك،والثاني

عليوالدكتور54،-48صالسابقالمصدرفيذلكتفصيل:رأجع)1(

للتوزيعمصرنهضةدإر12-ااصوإليهود""اليهوديةوافيالواحدعبد

بالفجالة.والثر

بنيشوععهدفيكنعانأرضإسرائيلبنيدخولعنالحديثتفاصيلراجع)2(

اليهودية"تأثركتابيفيوذلك!،موسىسيدنابعدقيادتهمتولىالذينون

187.-182ص"الوثنيةبالأديان

تفاصيل:رإجع،.مق586عامفيتموقد،البابليبالسبيالنفيهذايعرف)3(

.268-258صالسابقالمصدرفيعنهالحديث

دار3،صه"الحديثةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبادراسة:رإجع)4(

بمصر.المعارف

=سفريصموئيلسفريعلىيطلق"المقدسللكتابالكاثوليكيةالنسخةفي)5(
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سفريفيجاءممالكثيرتكرأروالثانيالأولأخبارسفريوفي

والنقصحيناالزيادةمنبشيءالملوكتاريخوقائعمنوالملوكصموئيل

منكثيرالستةالأسفاروفيحينا،والتناقضحيناوالاختلافحينا،

منكثيرفيهاولكنالأسفار،كسائروالتناقضوالتهويلوالمبالغةالخيال

تدوينهأأعيدأوكتبتأنهاعلىيدلماوفيها،الأرجحهوفيماالحقائق

استقيتأنهاعلىيدلمافيهاكماعديدةبأقلامكتبتوأنها،السبيبعد

)1(.ضاعت،قديمةمختلفةمصادرمن

أساساأنهافذكر،الستةالكتبهذهعنبوكايموريستحدثوقد

نأوبين،وسليمانوداودوطالوتصموئيلتخصالسيرمنمجموعات

،متعددةأخطاءعلىتحتويأنهاويذكر،فيهامشكوكالتاريخيةقيمتها

الخطوطتختلطوبهذا،ثلاثيةوحتىمزدوجةرواياتلهالواحدفالحدث

بالأساطير)2(.التاريخية

هذهتسلسلإلىبالنظرأنه-اليهوديالفيلسوف-سبينوزاويذكر

كتبهاالذيأنبسهولةرأينا-يشوعوسفرالخمسةالأسفارمع-الأسفار

نشأتهممنذاليهودتاريخيقصأنأرادواحد،مؤلفأومؤرخكلها

،الرواياتتتابعمنهذاويتضح،مرةلأولأورسليمتخريبحتىالأولى

بخصائصتتميزالأسفارجعلت،لهمعينةغايةوتحديد،بينهاوالربط

بعدالمتأخروتدوينها،الرواياتوارتباط،الغرضوحدة:ثلاث

.قرونبعدةالحوادث

الرواياتبأنذلكمعللا"عزرا"هوالمؤلفهذاأنسبينوزاويظن

الثالثالملوكعليهمافيطلقوالثانيالأولالملوكأما،والثانيالأولالملوك=

والرابع.

137.ص"أسفارهممنإسرائيلبني«)تاريخ:دروزةعزةمحمد)1(

34.صالحديئة"المعارفضوءفيالمقدسةالكتب1:راجع)2(
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الأسفارهذهأعطىمنهويكنلمعزراأنيذكرلكنه،قبلهتنتهيكلها

أخرىكتبمنالرواياتجمععلىعملهاقتصربل،النهائيةصيغتها

الروأياتنفسوجوديفسرمما،تحقيقأوترتيبدونونقلها،ونسخها

كانتأنهاالروايةألفاظتثبتكماالأسفار،منعددفيمختلفةبألفاظ

بالاضطرابيعرفماوهو،طويلبزمنالوقائعحدثتأنبعدمكتوبة

الزماني.

وأن،تحقيقدوننصهفيالرواياتهذهنقلقدعزراأنيذكرثم

اختلافاتهايفسروهذا،المؤرخينكتبمنمستقاةالرواياتمنكعيرا

بينها.فيما

بينخلطاالتاليةالسبعةوالأسفارالخمسةالأسفارفينجدفمثلا

نفسوتكرارالزمانيالاضطرابنجدكما،ترتيببلاوالوصاياالروايات

منمجموعةأمامأننايؤكدممأ،الألفاظفياختلافاتمعالقصص

النصوصجاءتكذلك،ترتيبأوفحصبلاالمجموعةالنصوص

الأحبارينجحولم،متعددةمصادرمنمأخوذةلأنها،ومتعارضةمنقوصة

بينها.فيماللتوفيقمحاولاتهمفي

نظاموضعكيفيةيعرفواولم،لغتهمالأوائلالعبرانيونجهلفقد

وكان،الكتابتفسيرفيتتبعقاعدةأومنهجهناكيكنولم،الروايةفي

هذهالماضيةالاجيالتحفظولم،هواهحسبيف!ركاتبأوراوكل

مشكوكأصيغاالأوائللاحظفقد،إليهاالأخطاءتسربتحتىالأسفار

كلها)1(.يحصوهاأندونساقطةوفقراتفيها،

سفريكاتبهوارمياأنمناليهوديةالتقاليدتقولهمافإن،هناومن

حسنالدكتورومقدمة،281-27هص"والسياسةاللاهوتفي"رسالة:رإجع)1(

28.-2صهحنفي
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الثانيالسفرلأنوخاصة،دليلإلىيستندلازعم،والثانيالأولالملوك

)1(.كاتبههويكونأنيعقلفلاأرمياء،عصربعدماإلىحوادثهتمتد

مؤلفهمايعرفلاأنهالمقدسالكتابقاموسفيوردفقدولذلك

عزرا)2(.أنهبعضهموظنأرميا،4Jأالتلمودقالفقد

المدونأتمنمجموعةعنعبارةالسفرينأنديليالأبويرى

،البلاطسجلاتمنموأدهكاتبهاواستقى،معاونسقتجمعتالتاريخية

)3(.الشعبيةوالحكاياتالهيكلوسجلات

بينما،الحاليوضعهمافيكتباالسفرينأنالباحثونرجحهوالذي

)4(.بقليلعودتهمبعدأوبابلفياليهودكان

بصيغتين،مرتينتأليفهماتمقدالسفرينأنإلىالعلماءويذهب

بينماأوالسابعالقرنأواخرالأولىالمرةفيصيغفقد،مختلفتين

السبي.قبلماأي622-9.6

وأعادثانمؤلفجاءحيث،السبيفيصيغتفقدالثانيةالصيغةأما

.()السفرينفيجاءتكثيرةبعباراتذلكعلىويستدلجديد،منتأليفه

يأ538،-561عاميبينفيماتمقدالتأليفهذاأنويرجح

م)6(..ق55.عامحوالي

99.ص"المقدس"الكتابإلىالمدخلسعيد:حبيب)1(

029."المقدسالكتاب"قاموس)2(

602.ص"القديمالعهدشعب"تاريخ)3(

.201-99صأالمقدسالكتابإلى"المدخل:راجع)4(

.9-ا:51/9-844:"الأولاالملوك!سفر:راجع)5(

18"الثانيالملوكو"سفر - 16 15/22: - 01 21: 02/ (, q :1V.

علي:حسنينفؤادد.6.2ص"القديمالشعب"تاريخ:ديليالأب:راجع)6(

8.اصالهيروغليفيةالتوراة
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!سسليمانلسيدنااتهاممنالسفرهذافيوردماأنذلكمعنى

السفرهذالأنوذلك،والتاريخيةالعلميةالناحيةمنوزنولالهقيمةلا

وقتفيكتبهقدكاتبهأنإلىبالإضافة،التوثيقويعوزهالدقةينقصه

عامتوفيالذي!سسليمانعصرمنقرونبعدأيجدا،متأخر

السفر،هذافيالإضافاتمنكثيروضععلىساعدمما،.مق.69

والتقديس.الوحيصبغةعنهوأزالالسماويةصفتهالسفروأفقد

:واضطرابتناقضمنالأسفاركتبةفيهوقعما-2

الملوكسفركاتبأوردهاالتيالنصوصخلالمنلناتبينلقد

!سسليماننبيهعاقبقدك!ةاللهأن،القديمالعهدسراحوأقوالالأول

يشألملكنهوتقسيمها،الموحدةمملكتهبتمزيققامبأن-يزعمونفيما-

!س!داودلأبيهتكريماعهدهقييمزقهاأن

هذهيدركأنبدلاالنصوصتلكفيالنظريمعنوالذي

:الملاحظات

:الانقسامسبببيانقيالأسفارتناقض:الأولىالملاحظة

مسألةفيالأسفاربينوتعارضاتناقضاثمةأنالملاحظمن

بسيدنايتعلقفيماوخاصة!ز،سليمانلمملكةوالتمزيقألانقسام

.!سداود

علىالربغضببسببالمملكةانقسامتجعلالتيفالنصوص

سفرفيوردتوالتيعنهمالقلبهلأنوصاياهيحفظلملأنهسليمان

ثصوصمعتاماتعارضاوتتعارض،واضحاتناقضاتتناقضالأولالملوك

من!سداودمنعقدنفسهإسرائيلربأنتبيناخرسفرفيوردتأخرى

الفضل.هذا!زسليمانومنح،كثيرةدمأءسفكلأنههيكلالهيقيمأن

إلى"فكان:قال!رداودأنالأولالأيامأخبارسفرفيوردفقد
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تبنيفلاعظيمةحروباوعملتكثيرادماسفكت"قد:قائلاالربكلام

".أماميالأرضعلىكثيرةدماءسفكتلأنكلاسميبيتا

وأناأبنالييكونوهو،لاسميبيتايبني"هو:سليمانعنقالئم

1()1(.الأبدإلىإسرائيلعلىملكهكرسيوأثبتأبا،له

نفسفيأيضأكاتبهوقعقدنفسهالأولالملوكسفرإنبل

"حيرام"إلىرسالتهفي!سليمانلسانعلىفيهوردحيثالتناقض

الربلاسمبيتايبنيأنيستطعلمأنهأبيدأودتعلم"أنتصور:ملك

قدميه،بطنتحتالربجعلهمحتىبهأحاطتالتيالحروببسببإلهه

ولاخصميوجدفلاالجهاتكلمنإلهيالربأراحنيفقدوالان

الربكلمكماإلهيالربلاسمبيتبناءعلىقائلأنذاوهاسر،حادثة

البيتيبنيهوكرسيكعلىمكانكأجعلهالذيأبنكإن:قائلاأبيداود

)2(.لاسمي

سيدناعنراضغير-زعموافيما-سبحانهالربأنذلكمعنى

ماإلىبألإضأفة،كثيرةدماءسفكوقد،حروبرجللأنه!داود

-الربجعلالذيالأمر،مفترياتمنعليهتجنواوماتهممنبهألصقوا

هذامنويحرمه،بيتهبناءأوالهيكلبناءسرفيعطيهلا-سبحانه

نقبلأنلنايسوغفكيفكذلكالأمركانإذا-،زعمهمفي-الشرف

:الأولالملوكسفركأتبقول

عهديتحفظولمعندكذلكأنأجل"من:لسليمانالربفقال

وأعطيهأتمزيقاعنكالمملكةأمزقفإني،بهاأوصيتكالتيوفرائضي

.01-22:8الالاولالأيامأخبار"سفر()1

لأنهسليمانإلىعبيدهأرسلقدصورملكوكان،ه-5:2أول""ملوك)2(

)"ملوكالأيامكللداودمحباكانحيراملأن،أبيهبعدملكأمسحوهأنهمسمع

.(15/1(أول
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يدمنبلأبيكداودأجلمن،أيامكفيذلكأفعللاأنيإلا،لعبدك

سبطاأعطيبلكلها،المملكةمنكأمزقلاأنيعلىأمزقهاابنك

اخترتها")1(.التيأورسليمولأجلعبديداودلأجللابنكواحدأ

فرائضيوحفظتطريقيفيسلكت"فإن:أيضألهويقول

")2(.أيامكأطيلفإنيأبوكداودسلككما،ووصاياي

نأترىالتيأتلك،يصدقالأسفارنصوصأيالقارئيدريولا

الأبد؟إلىسليمانمملكةيثبتسوفالرب

ابنهبينمملكتهيقسمسوفنفسهإسرائيلربأنترىالتيتلكأم

يتركولا،أسباطعشرةمنهاعبدهفيعطي"يربعام"عبدهوبين"رحبعام"

لأندأود،أجلمنإلاذلكوليس،سبطوبعضسبطاإلامنهالولده

نصوصفيعهدناهالذيالتعارضلكنه،الربعنقلبهمالسليمان

الأولى،فيعليهمغضوبأ!سداودجعلتحتىالقديمالعهدأسفار

الأولى،فيعنهمرضيأسليمانوجعلت،الثانيةفيعنهومرضيا

الثانية.فيعليهومغضوبأ

قائلأ:يتساءلالباحثينأحدجعلمما

الرضا-ذلك-يكونحتىوعهدهداودعنالكاملالرضاهذا"ما

فيالمملكةتمزققلا،سليمانعلىالحكملتخفيفالوحيدالسبب

شيء".كليهوذابنويخسرولا،حياته

بناءمنداوديمنعالربجعلواأنهمللأسفارالمدونونأنسيهل

الربيجعلونوفجأةسفكها،التيبالدماءملطختانيديهلأنالهيكل

بلارضاهكلفيهبهجرائممنبداودألصقوهماكلينسى-سبحانه-

13.-11:11أول"ملوك9)1(

.314/أول""ملوك)2(
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)1(.مفاجئةوبصورةتحفظ

:الانقساموقوعتعليلفيالمؤرخيناختلاف:الثانيةالملاحظة

انقسامأنفيالأسفاركتبةتابعواقدالمؤرخينمنفريقكانهـاذا

سبقكما-سبحانهالربحقفيمنهوقعمابسببكانسليمانمملكة

معيتفقولكنه-اخرمنحىنحأقداخرفريقاهناكفإن-لهمعرضتأن

أنصاريرىحيث،سليمانسيدناعلىأيضااللومإلقاءفيالأولالفريق

اقتصاديا،كانوانقسامهاالمملكةلتمزيقالمباشرالسببأنالاتجاههذا

الدولةوظائفأتساعوفي،وفخامتهاالبلاطسعةفيالعظيمةفالزيادة

الضرائبمننظامإقامةإلى-زعمهمفي-سليماناضطرت،وتعقدها

البلادأنالضرائبهذهشدةمنبلغوقدثقيلا،عبئأشعبهعلىألقى

فقدذلكعلىوبناء،اقتصاديةأزمةنحوتسيركانتالرخاءمظاهررغم

بعدحدثالذيالانقسامهذافيوكبيرمهمدورالاقتصاديللعاملكأن

!ا)2(.سليمانوفاة

سليمانفرضهاالتيالقوةإلىميخائيلنجيبالدكتوريرجعهبينما

داود!وصميتعمدونكانواأنهمفيتتمثلالمدونينهؤلاءخطةأنويرى)1(

يشفعأنيستحققديساويصبحبعد،يدهمعلىليتوبالخلقيةالعيوببكل

تحلهاوهلاليهودية"المشكلة:نعناعةمحمود:)راجعالربعندلسليمان

الدكتور:أيضارإجع.ام(729المصريةالأنجلومكتبة،24أص"إسرائيل

8،871.872/"القديمالأدنىالثرقتاريخفي"درإسات:مهرإنبيوميمحمد

"تاريخ:حتيوفيليب،144ص"القديمةالسامية"الحضارات:موسكاتيراجع)2(

الدينعزمؤسسة224،ص"القديمة"العصوربريستيد:1/802؟"سورية

الحضاراتتاريخفيإليهود1:لوبونغوستاف؟ام839اهـ-453بيروت

ديورانت:ول؟ام079بالقاهرةالعربيةالكتبإحياءدار93؟ص"الأولى

348.صالأدنىالثرق":الحضارة"قصة
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تخلصاللثورةالفرصةويترقبالعسفجورتحتيئنفأخذ،الشعبعلى

علىتدلالاولالملوكسفرمنبنصوصويستشهد،والذلالسخرةمن

-!.سليمانسيدناعصرفيبالشعبالعذابوإيقاعالسخرةفرض

يلي:ماالسفرهذامنالخامسالإصحاحفيجاءحيث

ثلاثينالسخروكانت،إسرائيلجميعمنسليمانالملك"وسخر

يكونون،بالنوبةالشهرفيالافعشرةلبنانإلىفأرسلهم،رجلألف

التسخير.علىأدونيرام)1(وكان،بيوتهمفيوشهرين،لبنانفيشهرا

يقطعونألفاوثمانونأحمالايحملونألفاسبعونلسليمانوكان

الاتثلاثةالعملعلىالذينلسليمانالوكلاءرؤساءعداما،الجبلفي

ناالملكوأمر،العملالعاملينالشعبعلىالمتسلطين،مائةوثلاث

بناؤوفنحتها،مربعةحجارةالبيتلتأسيسكريمةكبيرةحجارةيقلعوا

لبناءوالحجارةالأخشابوهيأوا،والجبليونحيراموبناؤوسليمان

)2(.البيت

تولىالذي-يربعامأنوردفقدعشرالثانيالإصحاحفيأما

إسرائيلجماعةوكل،سليمانوفاةبعدإسرائيلمملكةعلىالملك

في-يهوذامملكةعلىأبيهبعدتولىالذيسليمانبنرحبعامإلىجاؤوا

منالآنفخففأنتوأمانيرناقسىأباك"إن:قائلينوكلموه،سكيم

فنخدمك".عليناجعلهالذيالثقيلنيرهومن،القاسيةأبيكعبودية

فيهاوبقيالجزيةعلىداودأقامهرجلهوادونيرامأن"القاموس"فيجاء)1(

فرجموهعليهتمردواالذينإلىرحبعامأرسلهحتىسليمانحكممدةطوال

4(.اصالتفاصيل:)راجعوماتبالحجارة

1،3/933(القديمالأدنىوالشرق"مصر:راجع؟18-5/13أول"ملوك9)2(

،03551r.
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معقبأ-السفرفيوردماحسب-كلامهمنفسهرحبعامأكدثم

حملكمأبيوالان،أبيمتنمنأغلظخنصري"إن:قائلاذلكبعدعليه

أؤدبكموأنابالسياطأدبكموأبي،نيركمعلىأزيدوأناثقيلا،نيرأ

.بالعقأرب)1(

التغييريقبللمالشعبأنإلىيذهبمنالمؤرخينمنهناكإنبل

علىتنظيمهاأعادإذ،المملكةحياةفيسليمانأحدثهالذيالجوهري

الأبهةحيثالقديمالأدنىالشرقفيالسلطانالمطلقةالممالكنمط

إلخ....والجواريالزوجاتوكثرةالبلاطفيوالترف

أساليبعنالاختلافتماميختلفنظامأيمثلهذاكانوقد

هذابوقوعانتهاجهيعجلأنبدلاوكانوالتفكير،الحياةفيالعبريين

)2(.ألانقسام

معاتفقتقد-أختلافهاعلى-ألارأءهذهأنالوأضحومن

علىاللومإلقأءفيبهاتأثرتقدأصحبمعنىأوالأسفار،نصوص

دينيا-يزعمونكما-نظامهفشلإلىالانقسامهـارجاع،سليمانسيدنا

واجتماعيا.واقتصاديأ

وحدثالانقساموقعأنبعد-القديمالعهدأسفاركتبةأنويبدو

أمامهميجدوافلم،أسبابهويبرروا،أحداثهليحللواجاؤوأ-التمزق

العظيم.الذنببهذاعليهليلقوا!سسليمانسيدناسوى

:للانقسامالحقيقيالسببمعرفة:العالعةالملاحظة

يدركاليهوديالشعبمكوناتويعرف،التاريخيقرأالذيلكن

يكونالم،تمالذيالتمزقوذلك،وقعالذيألانقسامهذأأنتماما

1fأول""ملوك:راجع(1) - 01 :1Y.

143.ص"القديمةالساميةالحضارات1:موسكاتي:راجع)2(
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وإنما-وحاساه-!)سسليمانسيدناعلى-سبحانهالربغضببسبب

لظروفحتميةوخاتمة،الغريبالشعبهذالمكوناتطبيعيةنتيجةكان

المملكة.هذه

ومتنوعةكثيرةعناصرأنوالباحثينالعلماءمنكثيريرىحيث

عصرفيأليهوديةالأمةوأن،اليهوديالشعبتكوينفيأسهمتللغاية

هذامنقصيرةفترةبعدلكنه،عنصريناتحادصنعهاقدالموحدةالمملكة

الشمالقيالأولالجزء،جزئينإلىالاتحادانفلق،السياسيألاتحاد

يهوذا(.)مملكةالجنوبفيالثانيوالجزء(،إسرائيل)مملكة

عودةسوىيكنلمالانقسامهذاأنيرونفإنهمذلكعلىوبناء

العجبيثيرأمراالمتنافرةالمجاميعاجتماعكانبل،القديمالقبليللنظام

نأيستطيعالذيالعنصراختفىأنبعدأنه-الطبيعيمنوكانحقأ،

فمنذ،قبلمنعليهكانواماإلىيعودواأن-بعضإلىبعضهميضم

كمجموعةلاكمجموعتيناستقرتاكنعانفيوإسرائيليهوذااستقرت

تختلفاحتلوهاالتيوالأرضسغلوهاالتيالأقاليموكانت،واحدة

)1(.الأخرىعنمنهاالوأحدةطبيعة

أقامتالتيهيالنفسعنالدفاعحاجاتأنموسكاتييذكر

التاريخيالموقففيهكانوقتفيالعبريةالقبائلبينالسياسيةالوحدة

وتوسيعها.مملكتهالإقامةفريدنحوعلىمواتيا

وسياسة،ثابتغيرأساسعلىقائمةكانتالمملكةتلكولكن

لم(سليمانداود،،)ساولالعظامملوكهااتبعهاالتيوالتوطيدالتركيز

داخلها.الهدمعواملعلىالقضاءتمامأتستطع

.د؟ام789الثانيةالطبعة،9،29أصوالتوحيد""موسىفرويد:رإجع(1)

والرق"مصر:ميخائيلنجيبد.1/258؟سوريا""تاريخ:حتيفيليب

3/353."القديمالأدنى
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قبائلبينالتنافسفييتمثلالعواملهذهأقوىأنموسكاتيويرى

هوقضىبلأبدا،عليهيقضلمتنافسوهو،الجنوبوقبائلالشمال

العقاد-يقولقيما-القبليةعصبيتهمكانتفقد)1(،الدولةعلىنفسه

نظاميفارقوافلم،المملكةإقامةبعدحتىلازمتهمالتيالخالدةافتهم

العصبيةهذهوظلت،الدولةنظامفيلجيرانهممحاكاتهمبعدالقبيلة

لتنظيميصلحلاولكنه،تقديرهمفيوحدهملهميصلحودستوراشريعة

فيالعصبيةيحصرونوظلواتقدير،كلفيبغيرهمتجمعهمالتيالدولة

كلحصرفيويتشددون،الواحدةالقبيلةفيالأسباطبينحدودهاأضيق

)2(.الأعقابأعقابإلىبميراثهسبط

بعدالمملكةتماسكعلىحافظ!سداودأنموسكاتيويذكر

وقد،منقسمةغيرمملكةسليمانلخليفتهيسلمأنواستطاع،ساؤول

التنافسعادموتهعندولكنالمزدهر،سليمانعهدخلالكذلكظلت

)3(.شطرينالمملكةوشطرجديد،منالقديم

"الأول"يربعامثورةفيعنيفنحوعلىالتنافسهذااندلعوقد

وكانت،سقينالمملكةانشقاقإلىأدتالتي.م(قY_9)339)حوالي

ولكنبعيد،حدإلىعسكريأوأقوىأكبرإسرائيلأيالشمأليةالمملكة

الدينيالمركزأورسليموكانت،انكشافاأقلالجنوبيةالمملكةكانت

قائدوجودثمالنار،توقدشرارةإلىيحتاجالأمركانإذ،لهاعاصمة

بنرحبعامحماقةهيالشرارةوكأنت،يربعامهوللثورةطبيعي

.14اص"القديمةالسامية"الحفارإت:رأجع)1(

الهيئة06؟950صوالعبريين"إليونانثقافةمنأسبقالعربية"الثقافة:راجع)2(

.ام859للكتابالعامةالمصرية

.14اص"القديمةالسامية"الحضارات:راجع)3(
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معهاجتمعحيث،عاممجتمعفيرحبعامحماقةتجلتوقد)1(،سليمان

أقانيرنا،ثقلقدأباك"إن:لهوقالوا"سكيم"فيالشماليةالقبائلممثلو

عليناوضعهالذيالثقيلونيرهالشاقةأبيكعبوديةمنالآنفخففأنت

سيوخواستدعى،أيامثلاثةبعدوالعودةبالانصراففأمرهمفنخدمك"،

تركولكنه،لمطألبهمبالاستجابةفنصحوه،نصيحتهميلتمسبلاطه

ضدهم.صدرهفأوغرواالفتيانوشاورالشيوخمشورة

جواباالشعبرد،لهميسمعلمالملكأنإسرائيلكلرأى"فلما

يسى،ابنفيلنانصيبولاداود،فيلناقسمأي:قائلينالملكعلى

إسرائيلوذهبتداود.يابيتكإلىانطر،الانإسرائيلياخيامكوإلى

(1.خيامهمإلى

لكنهم،يردعهممنإليهمأرسلبأنبلةالطينزادرحبعامإنثم

إليه،ذهبوافقدليربعامالفرصةسنحتوهنا،ماتحتىبالحجارةرجموه

عليهم.ملكاوأقاموه

اليهودبأخلاقوجهلهورعونتهحماقتهرحبعامأثبتوهكذا

)2(.المتعجرفينالصلفين

بعدأنهالتمزقوحدوثالانقساموقوععلىأيضاساعدومماهذا

والشرقمصر:ميخائيلنجيبوالدكتور،144صالسابقالمصدر:راجع)1(

r.353/القديمالأدنى

"مصر:ميخائيلنجيبوالدكتور02،-ا:12"الأولملوك"سفر:راجع)2(

!اليهودي!المجتمع:سنودةزكي354؟3/353،"القديمالأدنىوالشرق

.د؟51اص"وعقيدتهم"نشأتهم:اليهودبمصر؟الخانجيدإر،428ص

القاهرةالعربيةالنهضةدار.93؟صالخالد!الشرق9زايد:الحميدعبد

"اليهوديالدينفيالصهيونية"أصول:الفاروتيإسماعيلد.؟ام669

م.4191!العربيةالدراسات"معهد54؟53،ص
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منتتمكنالتيالفذةالشخصيةهناكتكنلم!سسليمانسيدناوفاة

إلىتحنالمنظمةغيرالبدوجماعاتإنحيثالأمور،بزمامالاحتفاظ

سابقإلىفتعود،الضعيفالحاكمترددمنوتئن،القويالحاكمقبضة

)1(.والتفرقالتشرذممنعهدها

تأريخمعيتفقوالذيالصحيحالرأيأنإلىذلكمنونخلص

بعدسليمانمملكةانقسامأسبابأنفييتمثلطبيعتهمويلائماليهود

نفسها،المملكةهذهظروفإلى-الأولىالدرجةقي-ترجعمباسرةموته

جدفيهاوالمبالغ،أخرىتارةوالظالمة،تارةالبذيئةالتهمإلىوليس

سيدناالكريمبالنبيالقديمالعهدأسفارتلصقهاالتي،ثالئةتارةالمبالغة

)2(.قبلهمنأبيهوعلىعليهوسلامهأدئهصلواتسليمان

خصومقضيةفيالأسفاركتبةاضطراب:الرابعةالملاحظة

مدىعنيكشفاخرتناقضفيالأولالملوكسفركاتبوقعلقد

-أسرتأنسبقكما-ربطحيث،الأحداثسردفيواضطرابهتخبطه

قياموبين،سيخوختهفي-زعمهحسب-سليمانسيدنامنوقعمابين

الربمنعقوباتبمثابةذلكمعتبرا،عليهتمردواالخصوممنمجموعة

سبحانه.

الكاتبصرحفقدالأدومي"،"هددوهوالأولبالخصميتعلقفيما

تمردهفبدأ،مباشرةداودسيدنابموتعلمأنبعدمصرمنرجعبأنه

الاسيوطي:ئروتد.؟54صالسابقالمصدر:الفاروقيإسماعيلد.:راجع)1(

للطباعةالعربيالكاتبدار،%rrص!والدينالاقتصادبينالأسرة)نظام

.القاهرةوالنث!ر

.8AVI/القديمالأدنىالثرقتاريخفيدراسات،مهرانبيوميمحمد.د:انظر)2(
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ونسي،عهدهأواخرفيوليسحكمهأوائلفيسليمانسيدناعلى

حيثسبحانهاللهمنعقوبةأنهاعلىلسليمانخصومتهأوردأنهالكاتب

لسليمانخصماالرب"وأقام:سليمانسيدنابهأتهملماذكرهعقبقال

")1(.00.الأدوميهدد

جاء"هدد"أنعلىتدلالعبارةهذهأندروزةعزةمحمديذكر

هوكماسليمانمنالمزعجالمناوئموقفيقفوأخذبلادهإلى

داودموتبعدأيمبكرةكانتهددمواقفأنأيضأوتفيدالمتبادر،

فيسليمانزيغانوبينبينهايربطأنأرادالإصحاحكاتبأنبرغم

بينالتناقضهذاالسفرهذامدؤنيعنغابفكيفسيخوخته،

فعله-الذيالشربعدلسليمانخصماهددأقامالرببأنإيحائهم

بلادهإلىعادهددبأنقولهموبينسيخوخته،في-زعمهمحسب

ويواب)2(.داودموتبعد

قدأنهأيضاالسفركاتبذكرالذي"رزون"وهوالئانيالخصمأما

نفسفيأيضابشأنهوقعفقد،بدمشقوأقامسليمانسيدناعلىتمرد

سزمعسليمانأيامكللإسرائيلخصما"كانبأنهصرححيثالتناقض

سليمانسيدناعلىتمردهفيالأدومي"هددشاركأنهأيهدد)3(،

نأإلىقبلمنالإسارةمعهذايستقيمفكيف،أيامهكللهوخصومته

لهعقوبةسليمانسيدناعلى-يربعاممع-المتمردينهذينأقامقدالرب

أيامه.آخرفيإلاحقهفيزعموهمايرتكبلموهو،صنعماعلى

بأنيفيد"رزون"عنالسفرحديثأندروزةعزةمحمديذكر

22(.-11:14"الأولالملوك"سفرة)راجعقبلمنالنصهذانقلتأنسبق)1(

"المشكلة:نعناعةومحمود؟691ص"أسفارهممنإسرائيلبني"تاريخ:راجع)2(

.42.ص"اليهودية

.11/25أولث!"ملوك)3(
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بنييزعجونبدورهموأخذواداودسلطانمنتفلتواقدالاراميين

تكنلممعهومنهوبهاقامالتيالحركةهذهأنكذلكوتفيد،إسرائيل

وبينبينهاويربطذلكيوهمأنالإصحاحيريدكماسليمانسيخوخةفي

فيالحركةهذهأنيتبادرقدأنهإلىوينتهي-زعمهمفي-سليمانزيغان

فيالاراميةالممالكعنوصدهداودمعالصيالبسبيلكانتبدئها

سليمانعهدفياستمرتثمعليها،التغلبإلىنشطحينماسورية

فيه)1(.الإسرائيليينتزعجوظلت

هذينبقياميعترفالأولالملوكسفركاتبأنذلكمعنى

فيوقعفقدئمومن،أيامهكلسليمانسيدناعلىوتمردهماالخصمين

قد!سسليمانأنالخامسالإصحاحفيلنايذكرحيثآخرتناقض

"أنت:فيهالهيقول-رسالتهعلىردأ-صورملك"حيرأم"إلىأرسل

الحروببسببإلههالربلاسمبيتايبنيأنيستطعلمأنهأبيداودتعلم

هووهذا-والان،قدميهبطنتحتالربجعلهمحتىبهأحاطتالتي

ولاخصميوجدفلاالجهاتكلمنإلهيالربأراحنيفقد-الشاهد

-")2(
.سر"دله

قصةأوردالذيالثانيالأيامأخبارسفرأنإلىبالإضافةهذا

ثمومن،عليهتمردأوثورةأيإلىإسارةأدنىفيهيردلم!سسليمان

نأيعنيمماالسفر،هذافيالإطلاقعلىالخصمينلهذينوجودفلا

زعمهماوبينبينهماوالربطبوضعهماقامقدالأولالملوكسفركاتب

.انحرافمنسليمانحقفي

ملوكأول"يربعام"وهوالثالثبالخصميتعلقفيماالأمركذلك

حققالتيالأداةكانأنهالسفركاتبزعمققد"إسرائيل"،الشمالمملكة

.17.ص"أسفارهممنإسرإئيلبني"تاريخ:راجع)1(

.4-ا:5أول""ملوك)2(
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أرسلقدالربأنيذكرحيثوانشقاقها،سليمانمملكةتمزقالرببها

ذلكفي"وكان:فيقول"النبي"أخياوهوالقديمالعهدأنبياءأحدإليه

الطريقفيالنبيالشيلونيأخيالاقاهأنهأورسليممنيربعامخرجالزمان

4رداءاعلىأخيافقبض،الحقلفيوحدهماوهماجديدارداءلابمسوهو

إلهالربقالهكذالأنه،قطعةعشرةاثنتيومزقهعليهالذيالجديد

أسباطعشرةوأعطيكسليمانيدمنالمملكةأمزقأنذاهاإسرائيل

المدينةأورسليمأجلومنداودعبديأجلمنواحدسبطلهويكون

لعشتروتوسجدواتركونيلأنهمإسرائيلأسباطكلمناخترتهاالتي

ولم،عمونبنيإلهولملكوم،الموابينإلهولكموش،الصيدونيينإلهة

كداودوأحكاميوفرائضيعينيفيالمستقيمليعملواطرقيفييسلكوا

لأجلحياتهأيامكلرئيسأأصيرهبليدهمنالمملكةكلاخذولا،أبيه

المملكةواخذ،وفرائضيوصايايحفظالذياخترتهالذيعبديداود

واحداسبطاابنهوأعطي،العشرةالأسباطأيإياهاوأعطيكابنهيدمن

التيالمدينةأورسليمفيأماميالأيامكلعبديلداودسراجليكون

تشتهيماكلحسبفتملكوآخذكفيها،اسميلأضعلنفسياخترتها

بهأوصيكمالكلسمعتفإذا،إسرائيلعلىملكاوتكون،نفسك

فرائضيوحفظتعينيفيمستقيمهوماوفعلتطريقيفيوسلكت

بنيتكماامنابيتالكوأبنيمعكأكونعبديداودفعلكماووصاياي

كللاولكنهذاأجلمنداودنسلوأذل،إسرائيلوأعطيكلداود

")1(.لأياما

وأووصايأهالربفرائضوحفظيربعاماستقامهل:الانوالسؤال

كانأنهويبدو؟الحكمفيهاتولىالتيالأولىاللحظةمنذانحرفأنه

يضافأنيمكنالذيالسؤالفإنولذلك،يتولىأنقبلحتىمنحرفا

93.-11:92أول""ملوك)1(
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بهذاجديرأيربعامكانهل:هومحلهيحلأوالسابقالسؤالإلى

العقوبةبهلينفذالرببأمرإليهويعهد"النبي"يلقاهلأنوأهلاالموقف

!س؟سليمانسيدنااستحقهاالتي

عنتحدثتالتيالأسفارفيوردتقدمعاالسؤالينعلىوالإجابة

.الانقسامبعدإسراليلمملكة

حوأليعاستالشماليةإسرأئيلمملكةأنظاظاحسنالدكتوريذكر

والانحلالالوئنيالترفأساليبعليهاتسيطرالزمانمنقرنين

)1(.الأخلاقي

تدهوروانقسامهاسليمانلمملكةالسياسيالتدهورصاحبفقد

شطريبينفقطسياسياانقطاعاأنهذايربعامرأىإذأيضا،ديني

بضرورةفاقتنع،الشمالاستقلالعلىللإبقاءكافيايكنلمالمملكة

الدينيأورسليمنفوذيواجهولكيالجديد،لنظامهدينيةركيزةوجود

الإسرائيليينعلىسليمانمعبدمنحدوئهالمحتملالإغراءيتفادىوحتى

علىصنمينفيهماووضع،ودانإيلبيتفيليهوهجديدينمقدسينأقام

وجعلعبادتهماالعشرةالأسباطإلىوطلب،الذهبمنعجلينصورة

)2(.الكهنةلأولئكرئيسانفسه

ترجعالانقلبهفييربعام"وقال:الأولالملوكسفرفيجاء

الرببيتفيذبائحليقربواالشعبهذاصعدإنداود،بيتإلىالمملكة

يهوذأملكرحبعامإلىسيدهمإلىالشعبهذأقلبيرجعأورسليمفي

للكتبالعامةالهيئة؟43ص"وإسرائيلالعالمية"الصهيونية:كتابهراجع)1(

191القاهرةالعلميةوالأجهزة V.م

!العهدسولتز:صموئيلد.؟942ص"اليهوديالمجتمع9:سنودةزكيرإجع)2(

السامية"الحضارات:موسكاتيوتعليقاتYry،23اص"يتكلمالقديم

.441ص"القديمة
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عجليوعملالملكفاستشار،يهوذاملكرحبعامإلىويرجعواويقتلوني

الهتكهوذا،أورسليمإلىتصعدواأنعليكمكثير:لهموقألذهب

إيلبيتفيواحداووضعمصر،أرضمنأصعدوكالذينإسرائيليا

إلىيذهبونالشعبوكان،خطيةالأمرهذاوكأن،دانفيالاخروجعل

أطرافمنكهنةوصيرالمرتفعاتبيتوبنى،دأنإلىحتىأحدهماأمام

فيالثامنالشهرفيعيدأيربعاموعمل،لاويبنيمنيكونوالمالشعب

علىوأصعديهوذا،فيالذيكالعيدالشهرمنعشرالخامساليوم

الثامنالشهرمنعشرالخامساليومفيإيلبيتفيعملالذيالمذبح

علىوصعد،إسرائيللبنيعيدأفعملقلبهمنابتدعهالذيالشهرفي

.cليوقد)1المذبح

قال"هكذا:لهيقولمنإليهأرسلالربأنأيضاالسفرويذكر

وجعلتكالشعبوسطمنرفعتكقدأنيأجلمن،إسرائيلإلهالرب

إياهاوأعطيتكداودبيتمنالمملكةوسققت،إسرائيلسعبيعلىرئيسا

قلبهبكلورائيساروالذيوصايايحفظالذيداودكعبديتكنولم

عيني.فيفقطمستقيمهوماليفعل

وعملتفسرتقبلككانواالذينجميعمنأكثرعملكساءوقد

لذلك،ظهركوراءطرحتنيوقد،لتغيظنيومسبوكاتأخرىالهةلنفسك

بحائطبائلكلليربعاموأقطعيربعامبيتعلىسراجالبأنذاها

حتىالبعرينزعكمايربعامبيتأخروأنزع،إسرائيلفيومطلقامحجوزا

الحقلفيماتومن،الكلابتأكلهالمدينةفيليربعامماتومن،يفنى

")2(.تكلمالربلأنالسماءطيورتأكله

"خطيةعليهالأسفارأطلقتأن"يربعام"فعلهماسناعةمنبلغوقد

rr:12اول""ملوك(1) - '1 i.
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خطيةباتباعإسرائيلملوكمنخلفهمنعلىتعيبوأخذت"يربعام

الذيالبلاءسببكانتالخطيةهذهوأن،طريقهاعلىوالسيريربعام

إسرأئيل.بمملكةحاق

فيالشر"وعمل:مثلانادابابنهعنالأولالملوكسفريقول

إسرائيلبهاجعلالتيخطيئتهوفيأبيهطريقفيوسارالربعيني

")1(.يخطئ

ممارسةفيواستمروايربعامخطاياإسرائيلدولةملوكسائروتوارث

المملكةهذهزوالأرجعالثانيالملوكسفرإنحتى،الوثنيةالطقوس

كلأرجع"أسور"،إلىالإسرائيليينوسبي""السامرةعاصمتهاوتخريب

لخطيةواتباعهمطقوسهاعلىوعكوفهمالوثنيةفيأستغراقهمإلىذلك

ليدودفعهمواذلهمإسرائيلنسلكلالرب"فرذل:كاتبهيقولحيثيربعام

فملكواداودبيتعنإسرائيلسقلأنهأمامهمنطرحهمحتىناهبين

خطيةيخطئونوجعلهمالربوراءمنإسرائيليربعامفأبعدنباطبنيربعام

يحيدوالم،عملالتييربعامخطاياجميعفيإسرائيلبنووسلك،عظيمة

عبيدهجميعيدعنتكلمكماأمامهمنإسرائيلالربنحىحتى،عنها

أليوم")2(.هذاإلىاسورإلىأرضهمنإسرأئيلفسبىالانبياء،

إلىتتبادرالتيالأسئلةكلعلىسافيةإجابةالأسفارأجابتوهكذا

مملكةبتمزيقإليهوعهدالنبيكلمهالذيهذا"يربعام"سأنفيالأذهان

علىللقضاءسبباخطيتهكانتأنإلىالأمربهانتهىثم،!سسليمان

أسور.إلىوتشريدهموسبيهمالشمالمملكة

عينيفيالشروعملأأبعشا":الملكعنأيضأويقول26،:15أول""ملوك)1(

راجع،يخطئإسرائيلبهاجعلالتيخطيئتهوفييربعامطريقفيوسارالرب

.يربعامبعدجاؤواالذينالملوكبقيةفيوهكذا34،:15

23.-17:02"الثانيالملوك"سفر)2(
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-يزعمونكما-الشرعملعلىسليمانالربيعاقبقعندما

الصلاحفيهايسود-قصيرةولو-مرحلةالعقابمرحلةيتلوأنفالمعقول

،وهدفومغزىمعنىللعقابليكونالتوحيدرسالةمبادئفيهاوتنهض

جديدأارتكاساارتكستقدالتوحيدعقيدةأن-سبقفيما-وجدناولكننا

عليهأالقضاءتمحتىمملكتهفيالوثنيةوأساع،مباشرةيربعامبتولي

الاسوري.بالسبي

الأخرىهيغارقةكانتحيثالجنوبمملكةفيالأمروكذلك

تمزيقمن-زعمهمفي-الربحققهالذيفما،البابليبالسبيالوثنيةفي

التوبةإلىيؤدلمإنالحاسمالقرارهذااتخاذفيالحكمةوما؟المملكة

؟والتقوى

انقسامإرجاعفيأخطأواقدالأسفاركتبةيكونذلكعلىوبناء

كلامهمبنواحيثسليمانسيدناحقفيزعموهماإلىوتمزيقهاالمملكة

بعدتمزقتالمملكةأنيعرفونكانوافقد،الواقعمنأساسغيرعلى

إسرائيلعلىملكالذيهويربعاموهوموظفيهأحدوأنسليمان

وكأنها،بهاالربوأنطقواهذهبمعلوماتهمفجاؤوا"الشمالية"المملكة

-يزعمونالذي-الشرمنفعلهلمابهأعلنهسليمانعلىالربمنحكم

بصورةواضحةتبدومنطوقهوفيالحكمحيثياتسردفيالسذاجةولكن

الرثاء.إلىتدعو

إسرأئيلتصيبمصيبةكليردونوهمالأسفارمدونيهدفيخفىفلا

يخونهمماكثيراالتوفيقولكن،يفعلونهالذيالشربسببالربغضبإلى

قالواحيثالمستقبلبصيغةماضيةوقائعالمتكلمينألسنةعلىيضعونوهم

"يربعام"لعبدهويعطيهامملكتهسيمزقأنهسليمانمخأطباالربلسانعلى

)1(.ذكروهماإلخ...يمزقهاابنهعهدفيبلسليمانأيامفيليسلكن

.24اص"اليهودية"المشكلة:نعناعةمحمود:راجع()1
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أورشليم:تدميربعدالانقسامنصوصتدوبن:الخامسةالملاحظة

نأحاولواالقديمالعهدأسفاركتبةأنإلىانفاأسرتقدكنتإذا

التمزقهذاوقوعبعدوتمزقها!سسليمانمملكةانقسامأسبابيتلمسوا

يحملواأنفيتحرجأدنىيجدوألمثمومن،ألانقسامذلكوحدوث

هذهيلصقواأنإلىذلكودعاهم،مملكتهانشقاقوزرالكريمالنبيذلكم

الأطهار.اللهأنبياءمنكنبيعصمتهفيبهاطعنواالتيالشنيعةالتهم

فيقولهسبقمأإلىأضيفأنالملاحظةهذهفيوأريد

جيدايدركأخرىمرةالنصوصهذهيراجعالذيأنالسابقةالملاحظات

البابلي.السبيفياليهودووقوعأورسليمتدميربعدمكتوبةأنها

الصلاةضمنأوردقدالأولالملوكسفركاتبأنهذاعلىيدلنا

بعدالثانيةالمرةفيالربلهيتراءىأنقبلسليمانسيدنابهاتضرعالتي

إسرائيللشعبالدعاءبهذاالربإلىتوخهحيثالهيكلبناءمنانتهائه

إذا،قضاءهمواقضوتضرعهمصلاتهمالسماءمن"فاسمع:قائلا

أمامودفعتهمعليهموغضبت،يخطئلاإنسانليسلأنه،إليكأخطأوا

إلىردوافإذا،قريبةأوبعيدةالعدوأرضإلىسابوهموسباهمالعدو

أرضفيإليكوتضرعواورجعوأإليهايسبونالتيالأرضفيقلوبهم

قلوبهمكلمنإليكورجعواواذنبنا،وعؤجناأخطأناقدقائلينسبيهم

نحوإليكوصلواسبوهمالذينأعدائهمأرضفيأنفسهمكلومن

بنيتالذيوالبيتاخترتالتيالمدينةنحولابائهمأعطيتالتيأرضهم

واقضوتضرعهمصلاتهمسكناكمكانالسماءفيفاسمع،لاسمك

بهاأذنبواالتيذنوبهموجميعإليكبهأخطأوامالشعبكواغفر،قضاءهم

)1(
.ميرحموهم"سبوهمالذينأمامرحمةوأعطهم،إليك

لهفأعلن!سليمانلسيدناترأءىقدالربأنأيضاالسفرويذكر

الكلامهذ!الئانيالأيامأخبارسفرأوردومد05،-845:أول"ملوك9)1(

693:"الإصحاح1:راجعيسير،اختلافمعأيضا - 3.o
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لأجلبنيتهالذيالبيتهذا"قدست:لهقائلاوتضرعهصلاتهسمعأنه

نإوأنت،الأيامكلهناكوقلبيعينايوتكونالأبدإلىفيهاسميوضع

وعملت،واستقامة،قلببسلامةأبوكداودسلككماأماميسلكت

كرسيأقيمفإني،وأحكاميفرائضيوحفظتأوصيتكماكلحسب

لكيعدم"لا:قائلاأباكداودكلمتكماالأبدإلىإسرأئيلعلىملكك

")1(.إسرائيلكرسيعنرجل

!سسليمانوعبدهنبيهإلىسبحانهالرببهتوجهالكلامهذافكل

،الأيامكلبناهالذيالبيتسيقدسوأنهوتضرعهصلاتهقبلأنهلهمعلنا

سلككمايسلكأنبشرطالأبد،إلىإسرائيلعلىكرسيهسيقيموأنه

أبيه.دونالرببيتبناءسرفنالأنهلهأعلنأنسبقوقد،أبوهداود

يضعهوالذيالإصحاحنف!سفيالنصهذابعدالمذكورالكلامأما

هووإنمابهيتعلقلافإنه!سليمانإلىالموجهالكلامضمنالكاتب

فيهوردحيثطويلةبفترةسليمانسيدنازمنبعدإسرائيلبنيإلىموجه

علىأورسليموتدميرالسبيفياليهودوقوعبعدقيلقدأنهإلىيشيرما

.سليمانسيدنالسانعلىقبلمنأوردتهالذيللكلامتكملةأنهاعتبار

ولاورائيمنآباؤكمأوأنتمتنقلبونكنتم"إن:الربيقولحيث

الهةوتعبدونتذهبونبلأمامكمجعلتهاالتيوفرائضيوصايايتحفظون

أعطيتهمالتيالأرضوجهعنإسرائيلأقطعفإني،لهاوتسجدونأخرى

مثلاإسرائيلويكونأماميمنأنفيهلاسميقدستهالذيوالبيتإياها

عليهيمرمنكل،عبرةيكونالبيتوهذا،الشعوبجميعفيوهزأة

ولهذاالأرضلهذههكذاالربعمللماذا:ويقولونويصفريتعجب

مناباءهمأخرجالذيإلههمالربتركواأنهمأجلمن:فيقولون؟البيت

جلبلذلكوعبدوها،لهاوسجدواأخرىبآلهةوتمسكوامصرأرض

18"الثانيالأيام"أخبار:أيضاراجع،ه-9:3أول""ملوك)1( - 16 :.V
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الشر")1(.هذاكلعليهمالرب

ولاالإصحاحنفسفيعليهالسابقبالكلاملهصلةلاالكلامفهذا

مباسراتعلقايتعلقوإنما،بعصرهولا!)سسليمانبسيدناأيضالهصلة

الوقائعالمتبادرهوكمافيه"يلمححيث،الهيكلوتخريبالسبيبعصر

إسرائيلبنيفيحلوما،سليمانبعدكنعانأرضفيوقعتالتي

وتدمير")2(.بلاءمنوالهيكل

بهتوجهقدالكلامهذاأنقالمنقولصحةجدلاافترضناوإذا

فإنه،وقوعهقبلمنهالتحذيربابمنسليمانسيدنأإلى-سبحانه-الرب

عنوزيغانهسليمانانحرأفمنقيلماعلىحمله-حالبأي-يمكنلا

إسرائيلشعبعلىومحمولالجمعبصيغةواردكلهالكلاملأن،ربه

الذيالكلامأنبدليل!ز،سليمانسيدناسخصإلىيوجهأندون

الكاملرضاهمبيناسليمانإلىالرببهتوجه-أشرتأنسبقكما-قبله

الأبد.إلىمملكتهكرسيبتثبيتلهومبشراعنه

لإسرأئيلوتشريدسبيمنيقولونكماالربجلبهالذيالشرأما

ذلككلكأنفقد،الربلبيتوتدميرللشعوبهزأةصاروأوكونهم

وسجدواإلههمالربتركوالأنهمإسرائيلبنيعلىالربغضببسبب

انقسامبعدإلاالأسفارباعترافهذايحدثولم،الأخرىالشعوبلآلهة

صورهابكلالوثنيةتفشتحيث!،سليمانوفاةبعدوتمزقهاالمملكة

)الشمالالدولتينملوكممارستهافيوأسترك)3(.ألانقسامعصرفي

معا.ويهوذاإسرائيلسعبمع(والجنوب

-جد!يسيراختلافمع-أيضاالكلامهذاأوردوقد9،-9:6أول""ملوك)1(

22._791:"الإصحاح9:راجع"الثانيالأيامأخبأرإسفر

166.ص"أسفارهممنإسرائيلبني"تاريخ:دروزةعزةمحمد)2(

اليهودية"تأثركتابيفيالانقسامعصرفيالوثنيةعنالحديثتفصيل:رإجع)3(

.الكتابهذامنالثانيالبابمنالئانيالفصلفيوذلك"،الوثنيةبالأديان
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السادسالمبحث

،لسليماناليهوداتهامبطلان

أسفارهمفيبهوالإشادةعليهالثناءخلالمنوعصمته

له:الربوترائيسليمانحكمة

فتحدئوا!سسليمانسيدنابحكمةالقديمالعهدأسفاركتبةيعترف

حكمتهأنوذكرواالأسفار،هذهمنكثيرةمواضعفيبهاوأسادوا،عنها

وتعالى،تباركاللهمناستمدهاقدأنهوبينواالحكماء،جميعقاقت

فيبلغأنبعد،مرتينالحلمفيلهوتراءى،وكلمهعليهبهاأنعمحيث

رتبة.أعظمللربمحبته

سليمان"وأحب:الأولالملوكسفرمنالثالثالإصحاحفيجاء

")1(.أبيهداودفرائضقيسائراالرب

الوصاياضمنالأولىالوصيةحفظقدسليمانسيدناأنذلكمعنى

وأحد،ربإلهناالرب،إسرائيليا"اسمع:التثنيةسفرفيوردتالتي

")2(.قوتككلومن،نفسككلومن،قلبككلمنإلهكالربفتحب

أعظموهنا،الناموستكميلالمحبةأن"القويم"السننفيجاء

والسلطةوالغنىالحكمةمنأعظمللربالمحبةلأن،لسليمانمدح

)3(.العاليوالمجد

لملكه.ومثبتألهمؤيدامعهدائماكانسبحانهالربفإنولذلك

)1(n33:أول"ملوك.

(Cr258.صالرابعالجزء:راجع
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داودبنسليمان"وتشدد:الثانيالأيامأخبارسفرفيوردفقد

جدا")1(.وعظمهمعهإلههالربوكان،مملكتهعلى

مرتين:ذلكحدثفقدلسليمانالرببترائييتعلقفيماأما

ليلا،حلمفيلسليمانالربتراءىجبعون"في:الأولىالمرةفي

عبدكمعفعلتقدإنك:سليمانفقال؟أعطيكماذااسأل:اللهوقال

قلبواستقامةوبربأمانةأمامكسارحسبماعظيمةرحمةأبيداود

كرسيهعلىيجلسابناوأعطيته،العظيمةالرحمةهذهلهفحفظت،معك

وأناأبيداودمكانعبدكملكتأنتإلهيالربأيهاوألان،اليومكهذا

الذيشعبكوسطفيوعبدك،والدخولالخروجأعلملاصغيرفتى

.الكثرةمنيعدولايحصىلاكثيرسعباخترته

والشرالخيربينوأميز،شعبكعلىلأحكمفهيماقلباعبدكفأعط

عينيفيالكلامفحسنهذا،العظيمسعبكعلىيحكمأنيقدرمنلأنه

سألتأنكأجلمن:اللهلهفقالالأمر،هذاسألسليمانلأنالرب

ولاغنىلنفسكسألتولا،كثيرةأيامالنفسكتسألولمالأمر،هذا

قدذأهو،الحكملتفهمتمييزالنفسكسألتبل،أعدأئكأنفسسألت

لمإنهحتىومميزا،حكيماقلباأعطيتكذاهو،كلامكحسبفعلت

تسألهلمماأيضاأعطيتكوقد،نظيركبعدكيقومولاقبلكمثلكيمكن

فإن،أيامككلالملوكفيمثلكرجليكونلاإنهحتىوكرامةغنى

فإنيأبوكداودسلككماووصايايفرائضيوحفظتطريقيفيسلكت

ووقفأورسليمإلىوجاء،حلمهوصىأذأسليمانفاستيقظ،أيأمكأطيل

وعمل،سلامةذبائحوقرب،محرقاتوأصعد،الربعهدتابوتأمام

")2(.عبيدهلكلوليمة

.ا:ا"ثانخبار"أ)1(
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يقولحيثالثانيالأيامأخبارسفرفيالرؤياهذهملخصوردوقد

أعطيك؟ماذااسأل:لهوقاللسليماناللهتراءىالليلةتلك"في:كاتبه

وملكتنيعظيمةرحمةأبيداودمعفعلتقدإنك:دلهسليمانفقال

ملكتنيقدلأنكأبيداودمعكلامكليثبتالإلهالربأيهافالآن،مكانه

أماملأخرجومعرفةحكمةالانفأعطني،الأرضكترابكثيرشعبعلى

العظيم،هذاشعبكعلىيحكمأنيقدرمنلأنه،وأدخلالشعبهذا

ولاغنىتسألولمقلبكفيكانهذاأنأجلمن:لسليماناللهفقال

إنمابل،كثيرةأياماسالتولا،مبغضيكأنفسولاكرامةولاأموالا

قد،عليهملكتكالذيسعبيعلىبهاتحكمومعرفةحكمةلنفسكسألت

مثلهايكنلموكرامةوأموالاغنىوأعطيك،ومعرفةحكمةأعطيتك

")1(.بعدكلمنمثلهايكونولا،قبلكالذينللملوك

في!ترلسليمانالربترائيعلىتعليقاالتاريخيةالأسفارفيجاء

والعلاقاتالتغييراتفإنحلمفيلسليمانظهرأنهمعالربأن:جبعون

اختبارفيعاديةحادثةقوةلهاكان،الوقتذلكبعدأقيمتالتي

عطيةأنانيةغيرنبيلةصلاةفياختارقد!سليمانوأن،أليقظة

هوإليهاحتاجسيءأكثرأنقررحيث،اللهقدمهماكلبينمنالحكمة

نأبماأنهاللهفأعلن،الأصيلللبروالتقدير،الحقيقيةالعمليةالبصيرة

العمرولا،أعدائهحياةولا،الغنىوليسالحكمةاختارقدسليمان

أيضا)2(.الهباتهذهسيمنحهفإنه،الطويل

هيسليمانطلبهاالتيالحكمةأن"القويم"السننمؤلفووذكر

فيوليسالقلبفيمقرهاأنبماالمعرفةعنوتتميز،الحقيقيةالحكمة

قالوحينما،الصألحةالأعمالونتيجتها،الربمخافةورأسها،العقل

1:أ"ثانخبار"أ(1) 2 - V.

.02هص"كروفتهولد"توماس:راجع)2(
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مضمونكان،فهيماوقلبا،ومعرفةحكمةالآن"أعطني:للربسليمان

ويعمليسمعيجعلهأنهوثانيا،قلبهفيبروحهيرسدهاللهأنأولاطلبه

جمتنورقلبمنأعمالهوكلكلامهكلفيخرج،الربإرشاداتبموجب

")1،.بالصوابالشعبعلىالحكمهيالخصوصيةوغايته،الربمن

فيالأولىللمرة!ممصسليمانلسيدناسبحانهالربتراءىوهكذا

وهبقدسبحانهاللهأناليهودأسفارنصوصمنلناوتبين،جبعون

ملكه،وثبتلهومكن،وأحبهوعظمةوالمعرفةالحكمةسليمانسيدنا

ولن،قبلهمنأحدعليهايحصللموالهباتالعطاياهذهكلبأنووعده

سبحانهاللهعندالمنزلةبهذهكانومن،بعدهمنأحدأيضاعليهايحصل

بألفزواجهمنالأولالملوكسفركأتبأوردهماإليهينسبأنيليقلا

.الأوثانعبادةإلىاللهعبادةمنقلبهأملنوكيف،امرأة

التوراةتصرحأنالغريبمنأنهالجزيريالرحمنعبدالشيخيذكر

تنسبثم،الموبقاتارتكابعنونهاهبنفسهمرتينلسليمانظهراللهبأن

أكبرشيءوأي،الأبدانهولهمنتقشعرماوالنقائصالمثالبمنإليه

الشهواتحبأجلمنالأوثانوعبادةباللهالشركمناللهعندجرما

)2(.الفاسدة

ماعمللهيكنلم!!سليمانأنيظهرالسفرفيوردماإنئم

عظيما،جيشامنهنجمعولذا،فيهنوالتعشقالنساءفيالتشببسوى

واحدرجلتحتتجتمعمختلفةجهاتمنامرأةبألفظنكوما

يعفهنأنيمكنهلافإنهامرأةمائتييومكليطألمإذافإنه،لهكزوجأت

4.026/"القويم"السنن:راجع)1(

مطاعنمنوغيرهالحقميزانكتابعلىالردفياليقين"أدلة:كتابهراجع)2(

-أم349بمصرالإرسادمطبعة454ص"الإسلامفيالمسيحيينالمبشرين

اهـ.353
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والنبوةالملكأعمالمنبهيقومأنعسىفماذاذلكيفعلومنحتمأ،

ذلك)1(.وغيرالشعبمصالحفيوالنظر

:سليمانسمدناحكمةمننموذج

سيدناعلى-سبحانه-الربتفضلالأولالملوكسفربينأنبعد

نموذجعلأيدينايضعأنكاتبهأراد،الصحيحوالفهمبالحكمةسليمان

ذلك:عقبفقال،الفياضةالحكمهذهمنواحد

فقالت،يديهبينووقفتاالملكإلىزانيتانامرأتانأتت"حينئذ

بيتفيساكنتانالمرأةوهذهأناإني،سيدييااستمع:الواحدةالمرأة

ولدتولادتيبعدالثالثاليوموفي،البيتفيمعهاولدتوقدواحد،

نحنغيرناالبيتفيغريبمعنايكنولممعاوكناأيضا،المرأةهذه

فقامتعليهأضطجعتلأنهاالليلفيهذهأبنفمات.البيتفيكلتينا

فيوأضجعتهنائمةوأمتكجانبيمنابنيوأخذت،الليلوسطفي

لأرضعصباحاقمتفلما،حضنيفيالميتابنهاوأضجعتحضنها

ميت.هوإذاابني

وكانت:ولدتهالذيابنيليسهوإذاالصباحفيفيهتأملتولما

أبنكبللا:تقولوهذه،الميتوأبنكالحيابنيبلكلا:تقولالمرأة

الملك.أماموتكلمتا،الحيوابنيالميت

تقولوتلك،الميتوابنكالحيابنيهذاتقولهذه:الملكفقال

بسيففأتوأ،بسيفإيتوني:الملكفقال،الحيوابنيالميتابنكبللا

نصفاوأعطواائنينالحيالولداسطروا:الملكفقال،الملكيديبين

الملك،إلىالحيابنهاالتيالمرأةفتكلمت،للأخرىونصفاللواحدة

أعطوها،سيدييااستمع:وقالتابنها،علىاضطرمتأحشاءهالأن

.4ههصالسابقالمصدر:راجع(1)
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لك،ولالييكونلا:فقالتتلكوأما،تميتوهولاالحيالولد

أمه،فإنهاتميتوهولاالحيالولدأعطوها:وقالالملكفأجاب،اسطروه

الملكخافواالملكبهحكمالذيبالحكمإسرائيلجميعسمعولما

")1(.الحكملإجرأءفيهاللهحكمةرأوالأنهم

القديم"العهدأسفارتفسيرفيالقويم"السننكتابمؤلفويعلق

فيهاحكمهوكان،سليمانحكمةامتحانالحادثةهذهفي:فيقولون

إلاالبيتفييكنلملأنهصعبافيهاالحكموكان،لحكمتهشهادة

ساهد.دونالمرأتان

كلأننتعجبفلاالأسرار،فيحتىطبيعيأمرالأولادمحبةإن

مأوهيالواحدةمحبةولكن،لهاالولدأنادعتقدالاثنتينمنواحدة

ترىأنتحتمللمولدلهاليسوالتي،لهالأخرىمحبةمنأقوىالولد

ولالهالايكونأنهفاستحسنتولد،بلاوهيرفيقتهاحضنفيولدا

يقتل.بللرفيقتها

كانوإن!سسليمانأنفيذكرونالقويمالسننمؤلفوويستطرد

منأقوىالأممحبةلأن،الإنسانفيبمامعرفتهأظهرأنهإلاشابا

للولد.محبتهامنأقوىفحسدهاالأخرىوأماالحسد،

حلأنرأواالملكحكمسمعواماقبلالمحكمةفيوالواقفون

أمرأنهرأواالملكحكمسمعوامابعدولكنهم،مستحيلأمرالمشكل

جدأ.بسيط

)2(.أجمعينلحكمتهمالفائقةسليمانحكمةظهرتوهكذا

واحدةسوىتكنلمالواقعةهذهأنشولتزصموئيلالدكتورويرى

28.-316:"الأولالملوك"سفر)1(

1/4.261(القويم"السنن)2(
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الدهشةأثارتالتيالنادرةحكمتهسليمانفيهاأظهرعديدةوقائعبينمن

لصلاةاللهلاستجابةالشعبوإدراكصيتهذيوعإلىأدىمما،والإعجاب

)1(.الملك

:والشعوبالملوكبينسليمانحكمةشهرة

:الأولالملوكسفرمنالرابعالإصحاحفيجاء

كالرملقلبورحبةجدا،كثيراوفهماحكمةسليمأنالثه"وأعطى

المشرقبنيجميعحكمةسليمانحكمةوفاقتالبحر،ساطئعلىالذي

فيصيتهوكان)2(.الناسجميعمنأحكموكانمصر،حكمةوكل

ألفانشائدهوكانت،مثلالافبثلاثةوتكلم،حواليهالأممجميع

النابتالزوفاإلىلبنانفيالذيالأرزمنالأشجارعنوتكلموخمسا،

السمك.وعنالدبيبوعنالطيروعنالبهائمعنوتكلم،الحائطفي

جميعمنسليمانحكمةليسمعواالشعوبجميعمنيأتونوكانوا

)3(.بحكمتهسمعواالذينالأرضملوك

الثاني:الأيامأخبارسفركاتبويقول

والحكمة،الغنىفيالأرضملوككلعلىسليمانالملك"فتعظم

التيحكمتهليسمعواسليمانوجهيلتمسونالأرضملوكجميعوكان

")4(.قلبهفياللهجعلها

291.ص"يتكلمالقديم"العهد:راجع(1)

بنيودرحوكلكولوهيمانالأزراحيإيثان:الناسهؤلاءمنالسفرذكر)2(

القويم"السنن:راجع،الناسبينبالحكمةمشهورينكانواأنهمويبدو،ماحول

4/266."القديمالعهدأسفارتفسيرفي

34.-4:92أول""ملوك)3(

الاختلافمنشيءمع"الأولالملوك"سفرفيهذاوردوقد9:22-23)4(

الغنى=فيالأرضملوككلعلىسليمانالملكفتعاظمالسفر:يقول
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الصيتوذيوعالشهرةمنبلغقدكانسليمانسيدناأنذلكمعنى

ملاقاته،إلىيسعونالملوكمنكثيراجعلمماوالمعرفةالحكمةفي

التيوالمعرفةالحكمةهذهبمعاينةينعمواحتىلمشاهدتهويهرولون

الأسفار:كتبةذكرهمالذينالملوكهؤلاءمنوكان،عنهاسمعوا

للقائه.جاءتالتيسبأوملكة،سليمانإلىأرسلالذيصورملك

صورملكحورام"فقال:الأولعنالثانيالأيامأخبارسفريقول

عليهمجعلكشعبهأحبقدالربلأن،سليمانإلىأرسلهابكتابة

والأرضالسماءصنعالذيإسرائيلإلهالربمباركحوراموقالملكأ،

بيتابنىالذيوفهممعرفةصاحبحكيماابنأالملكداودأعطىالذي

")1(.لملكهوبيتا،للرب

:الأولالملوكسفرفيوجاء

الرباليوممبارك:وقالجدافرحسليمانكلامحيرامسمع"فلما

الكثير")2(.الشعبهذاعلىحكيماابناداودأعطىالذي

سيدنابحكمةسمعتأنبعدأنهاالأسفارذكرتفقدسبأملكةأما

حكمته،منتأكدتفلما،بمسائللتمتحنهإليهأتت!سسليمان

.لسليمانودعتإسرائيلإلهالربباركت،ملكهعظمةوساهدت

سليمانبخبرسباملكة"وسمعت:الأولالملوكسفركاتبيقول

عظيمبموكبأورسليمإلىفأتت،بمسائللتمتحنهفأتت)3(.الربلمجد

التيحكمتهلتسمعسليمانوجهملتمسةالأرضكلوكانت،والحكمة=

1Y.،"24؟01أول""ملوك؟تلبهنيإدثهجعلها

.7":الخامسالإصحاح1)2(12.،911:الثاني!الإصحاح)1(

إلىمنسوبةكانتونجاحهوقدرتهحكمتهأنإلىيشير"الرب"لمجد:والقول)3(

الربلمجدبنىالذيالهيكلالأعظمبناؤهوكانسيء،كلأعطاهالذيالرب

4/892(."القويمالسنن9:)راجع
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إلىوأتت،كريمةوحجارةجدأكثيرأوذهباأطيابأحاملةبجماليجدا

لمكلامها،بكلسليمانفأخبرهابقلبها،كانمابكلوكلمتهسليمان

كلسبأملكةرأتفلمابه)1(،يخبرهالمالملكعنمخفيأأمرايكن

وموقفعبيدهومجلسمائدتهوطعام،بناهالذيوالبيتسليمانحكمة

لمالرببيتفييصعدهاكانالتيومحرقاتهوسقاته،وملابسهمخدامه

بعد)2(.روحفيهايبق

عنأرضيفيسمعتهالذيالخبركانصحيحا:للملكفقالت

،عينايوأبصرتجئتحتىالأخبارأصدقولم،حكمتكوعنأمورك

الذيالخبرعلىوصلاحاحكمةزدت،بهأخبرلمالنصفذافهو

دأئما،أمامكالوأقفينهؤلاءلعبيدكوطوبىلرجالكطوبى،سمعته

علىوجعلكبكسرالذيإلهكالربمباركاليكن،حكمتكالسامعين

لتجريملكاجعلكالأبدإلىإسرائيلأحبالربلأن؟إسرائيلكرسي

.cryوبرا"حكمأ

الأيامأخبارسفرمنالتاسعالإصحاحفيأيضاذلكوردوقد

بكسرالذيإلهكالربمباركا"ليكنبقولها:أيضاوانتهى،الثاني

ليثبتهإسرائيلأحبإلهكلأن،إلهكللربملكأكرسيهعلىوجعلك

متعلماسليمأنوكانسؤالاتها،كلعنأجابها:أيكلامها؟بكلفأخبرها)1(

فيومقتدراالحياةأمورومختبراعصرهفيالعلماءجميعوأقوالالربشريعة

سؤاليكنلمأنهفمعناه"،الملكعنمخفياأمرايكن"ولم:قولهأما،الكلام

السابقالمصدر)راجعحلهورأىإلامشكليكنولمعنهالجوابوعرفإلا

.)4/892

علىتعترضأنتفدرولموسكتتتعجبتأنها:أيبعد؟روحفيهايبقلم)2(

كانماإلىبالنسبةشيءكلاوالغنىالحكمةمنعندهاماكلأنورأتسيء،

992(.4/السابق)المصدرلسليمان

.sir-ا:01أول""ملوك)3(
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وعدلا")1(.حكمألتجريملكاعليهمجعلكقدالأبدإلى

اليه:وتضرعهلسليمانالربترائي

أكملأنبعدكانفقدالثانيةالمرةفيلسليمان،الربترأئيأما

:الأولالملوكسفرمنالتاسعالإصحاحفيجاء،الرببيتبناء

مرغوبوكلالملكوبيتالرببيتبناءسليمانأكمللما"وكان

لهتراءىكماثانيةلسليمانتراءىالربأن،يعملأنسرالذيسليمان

تضرعتالذيوتضرعكصلاتكسمعتقد:الربلهوقال،جبعونفي

")2(.أماميبه

عرضقدسليمانمنالربسمعهاالتيالصلاةوتلكالتضرعهذا

كتبةباعتراف-سليمانسيدنالناظهرحيثالأولالملوكسفرأيضالهما

درجةإلى،لهوخاضعاومتعبدابهومؤمناباللهموحدا-السفرهذا

ويتخلىالإيمانهذاعن-قبلمنزعمواكما-يتحولأنمعهايستحيل

التوحيد.ذلكعن

كلتجاهالربمذبحأمامسليمان"ووقف:السفركاتبيقول

:وقالالسماءإلىيديهوبسطإسرائيلجماعة

علىولافوقمنالسماءفيمثلكإلهليسإسرائيلإلهالرب"أيها

بكلأمامكالسائرينلعبيدكوالرحمةالعهدحافظ،أسفلمنالأرض

بفمك،فتكلمتبهكلمتهماأبيداودلعبدكحفظتقدالذي،قلوبهم

أليوم.كهذابيدكوأكملت

بهكلمتهماأبيداودلعبدكاحفظإسرائيلإلهالربأيهاوالآن

بنوككانإنإسرائيلكرسيعلىيجلسرجلأماميلكيعدملاقائلا

.8-أ:9راجع(1)
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أمامي.أنتسرتكماأمامييسيرواحتىطرقهميحفظونإنما

داودعبدكبهكلمتالذيكلامكفليتحققإسرائيلإلهياوالان

أبي")1(.

أيهاتضرعهوإلىعبدكصلاةإلى"فالتفت:سليمانسيدنايقولثم

،اليومأمامكعبدكيصليهاالتيوالصلاةالصراخواسمعإلهيالرب

الذيالموضععلىونهاراليلاالبيتهذاعلىمفتوحتينعيناكلتكون

هذافيعبدكيصليهاالتيالصلاةلتسمعفيهيكوناسميإنقلت

هذافييصلونالذينإسرائيلوسعبكعبدكتضرعواسمع،الموضع

سمعتوإذاالسماءفيسكناكموضعفيأنتواسمع،الموضع

فاغفر")2(.

فيسليمانسيدناوتضرعصلاةوصففيالسفركاتبواستطرد

:قالثمفقرةثلاثينمنأكثر

الصلاةهذهبكلالربإلىالصلاةمنسليمانانتهىلما"وكان

ويداهركبتيهعلىالجثومنالربمذبحأماممننهضأنهوالتضرع

عالبصوتإسرائيلجماعةكلوباركووقفالسماء،نحومبسوطتان

تكلمماكلحسبإسرائيللشعبهراحةأعطىالذيالربمبارك:قائلا

يدعنبهتكلمالذيالصالحكلامهكلمنواحدةكلمةتسقطولمبه

.عبدهموسى

يرفضنا،ولايتركنافلاابائنامعكانكمامعناإلهناالربليكن

طرقه.جميعفينسيرلكيإليهبقلوبناليميل

وليكناباءنا،بهاأوصىالتيوأحكامهوفرائضهوصاياهونحفظ

26أول""ملوك)1( - 22 :.A
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وليلأنهاراإلهناالربمنقريبأالربأمامبهتضرعتالذيهذاكلامي

كلليعلميومهفييومكلأمرإسرائيلسعبهوقضاءعبدهقضاءليقضي

لدىكاملاقلبكمفليكناخر،وليساللههوالربأنالأرضسعوب

أليوم")1(.كهذاوصاياهوتحفظونفرأئضهفيتسيرونإذإلهناالرب

الثاني:الأيامأخبارسفرمنالسابعالإصحاحقيوجاء

السماءمنالنارنزلت،الصلاةمنانتهىلماء!زسليمان"أن

نأالكهنةيستطعولم،البيتالربمجدوملأوالذبائحالمحرقةوأكلت

بنيجميعوكان،الرببيتملأالربمجدلأنالرببيتيدخلوا

علىوخروا،البيتعلىالربومجدالنارنزولعندينظرونإسرائيل

لأنهالربوحمدواوسجدوا،المجزعالبلاطعلىالأرضإلىوجوههم

")2(.رحمتهالأبدهـالىصالح

اليهودأسفارمنالنصوصهذهصورتهقدسليمانسيدناكانوإذا

وتضرعه،للربمحبتهعنتحدثتحيث،والمشرقةالنقيةالصورةبهذه

عليهوأنعم،مرتينلهتراءىبأنعليهتفضلقدسبحانهاللهأنوكيف،له

الحكماء.كلفاقتالتيبالحكمة

الأولالملوكسفركاتبجاءأينفمن،كذلكالأمركانإذا

النقاءبهذاوهوعليهتصديقهايمكنلاوالتيسليمانسيدناعلىبمفترياته

بهذهوهو،الأكاذيبهذهعليهتنطبقأنويستحيل،الإسراقوذلك

خيالهمناخترعهاقدالملوكسفركاتبأنيعنيمما،الأوصاف

!س.سليمانالنبيعلىحقدهمنواستمدها،المريض

قدالثانيالأيامأخبارسفرأن-سبقمابجانب-هذايؤكدوالذي

الأكاذيبهذهمن-!سليمانسيدناقصةتحكيالتيإصحاحاتهخلت

1.1-854:أول""ملوك)1(
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تلكإلىإسارةأدنىفيهوليس،الأولالملوكسفركاتببهاتطاولالتي

.الملوكسفرفيوردمابتلخيصقامإنهرغمالمفتريات

سقوطبالكاملالأيامأخبارسفر"يغفل:كروفتهولديقول

")1(.الأوثانعلىموافقتهولاالجماعيزواجهيذكرولا،سليمان

النساءمنفعلاتزوجقد!سسليمانبأنالقولالممكنومن

ملكةمعفعلكما،الإسلامإلىهداهنقدأنهالمرجحومن،الأجنبيات

".العالمينربللهسليمانمع"وأسلمت:قالتحينماسبأ

بوثنيتهنوتأثروابالوثنياتالزواجمنأكثرواالذينالكهنةأنويبدو

!س.سليمانبألنبيإلصاقهإلىفعمدواهذافعلهميبررواأنأرادوا

ذمة،ولاإلاأنبيائهمفييرقبونلافهم،عليهمبغريبليسوهذا

الذيهوبأنهأيضا!هارونسيدنارموافقد،حرمةلهميراعونولا

يعكسوهذا،لهمإلهااتخذوهالذيالعجلذلكأقراطهممنلهمصاغ

ولعل،بالوثنيةلهموتلطيخهمأنبيائهمعلىوتطاولهمجراءتهممدى

وكأنهملوثنيتهمتبريرمحاولةهوالسخافاتبهذهأنبيائهمرميمنالهدف

هـاذابالأنبياء،مقتدينذلكفيكانوابأنهمبعدهميأتيمنإقناعيحاولون

دامواما،أتباعهمانحرافمنبأسفلاانحرفواقدالأنبياءكان

)2(.خطاياهممنبالتوبةاللهإلىسيرجعون

!!!

.22صا"التاريخيةلأسفارا1(1)

بالزنالانبيائهماليهوداتهامعلة!داودسيدناعنكتابيفيبتنتأنسبق)2(

رذيلةكل!شنربالأنبياءألصقواأنهمفذكرت،الفواحشبارتكابورميهم

عناصركلالإنسانيةالنفسفيويكتسحبالسوءيغريمثالامنهمليجعلوا

)راجع:الخطايافيوتسارعتتهالكريثماإلاتتمالكيجعلهاولا،المقاومة

124(.-113صاليهود"وأكاذيبمطاعنعندإوداللهنبي"تنزيه
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إل!!!ص!!*لا9إأ

الثانيالفصل
الحريمالقرآنفيوعصمتهسليمانسيدنابوة

والملك.النبوةفيداودسلبمانوورث:الأولث

معوقصتهالتوحيدإلىسليمانسيدنادعوة:الثأنيث

سبأ.ملكة

تهمتيمن!زلسلعمانالكريمالقرآنتبرئة:العالثث

والسحر.الكفر

1"!!صءلمإ!

أ!!ه
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الأولالمبحث

والفلكالنبوةفيداودسليمانوورث

سيدناأبيهبذكرمقرونأالكريمالقرآنفيسليمانسيدناذكرورد

سورةفيوردماالاياتهذهومن،ألاياتمنكثيرفينجل!داود

نفشتإذالحزثقصحانإذوسلئنن!وداود:تعالىيقولحيثالأنبياء

ءانئناو!لاسلئننففهشها!شهدفيلحكمهتمو!ناأتقؤرغنمفيه

97(.78،الأنبياء:1وعفما!صكما

وسليماندأودعلىتعالىاللهنعمذكرهوالمقصودأنالرازييذكر

منهماواحدكلبهيختصماذكرثمبينهما،المشتركةالنعمةأولأفذكر

الحكومة،قصةوهيالمذكورةالقصةفهيالمشتركةالنعمةأما،النعممن

!و!لأ:قولهفيوالفهمبالعلمزينهماتعالىاللهأنفيهاالنعمةووجه

وعفمأ!)1(.صكماءائينا

عنوردماالقصةهذهوقوعكيفيةفيوردتالتيالرواياتومن

بالغنم!ممصداودفقضى،بالليلزرعاأفسدتغنماأنر!نهماعباسأبن

أصحابإلىفتدفعالغنمتؤخذبل:سليمانفقال،الحرثلأصحاب

لأهلالغنمأصحابويبذرومنأفعها،وألبانهاأولادهالهمفيكونالزرع

ليلة،عليهكانالذيالزرعبلغفإذا،ويصلحوهفيعمروهزرعهممثلالزرع

أصحابها)2(.إلىالغنموردوأالحرثأصحابأخذه،الغنمفيهنفشت

.2/2491،591"الرازي"تفسير:راجع(1)

و"قصص11/9428؟"القاسميو"تفسير؟/186"كثير"ابن"تفسير:رأجع)2(

438.صكثيرلابنالأنبياء"
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)1(.أخرىرواياتذلكفيالمفسرونأوردوقد

أبنوهوالحكمبهذأحكم!سسليمانأنعباسابنويذكر

سنة)2(.عثرةإحدى

بمايقضياننبيان!روسليمانداودأنإلىالعلماءبعضوذهب

حكمبهاللهنسخبوحيسليمانوحكم،بوحيدأودفحكمإليهما،يوحى

.داود

الناسخالوحيبطريق:أيسلتمق!!ففقضنفا:فقولههداوعلى

:قالولهذاداود،ذلكيبفغأنسليمانوأمرداود،إلىأوحيلما

وعفمأ!.صكما!و?ائينا

الجمهور:وقال،فوركابنومنهمالعلماء،منجماعةقولهذا

بأجتهاد)3(.كانحكمهماإن

مناللهوهبهقد!سسليمانسيدناأنأبينأنهنايعنيناوالذي

وأثنىبهوأشادالكريمالقرانإليهأشارموقففيوالحكمةوالفهمالعلم

فقال،وأبوههومعاعليهماسبحانهاللهأثنىثم،خاصةبصفةعليه

سلتنن!،!ففقضتها:قالأنبعدوعقما!صكما!و?انينا:تعالى

كونعدممن،بالتفهم!صسليمانتخصيصيوهمهعسىمادفعففيه

شرعيا.حكما!ئزداودحكم

بهأفتىمالكنهبالحكمعالماكان!سداودأنالرازييذكر

القرطبي"و"تفسير؟3/186187،كثير"ابن"تفسيرفيذلكتفسير:راجع)1(

،11/703،803.22/591

22/591."الرازي"تفسير:راجع(2)

القرطبياو)تفسير؟991-91صهالسابقالمصدرفيذلكتفصيل:رأجع)3(

و"روح؟3/1266،1267العربيلابن"القرآنو"أحكام315؟-11/803

76.-1773/"المعاني
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تخصيصويكون،حكمهويستخرجبهيفتيأنرجاءسليمانلابنهامتحانأ

.الناسفيدرجتهوإعلاءوالدهلعينتقريرأذلكفهمهبأنسليمانابنه

وعفما!صكماءائئنا!و!:بقولهعقبقدسبحانهفإنهولذلك

)1(.الصواببغيرفيهوحاكمابهجاهلاكانأنهيتوهملاحتى

التفضلمجالفيمعأعليهماالثناءوردقدفإنهذلكأجلومن

وقالاعلماوسليننداودءانينا!ولقذ:تعالىيقولحيث،العلمبنعمةعليهمأ

15(.:النمل1التوفين!عبادهمنبميرعكفضلناالذىدثهالحئد

علىبهأنعمبماوتعالىتباركربنايخبرناالكريمةالايةهذهففي

الجليلةوالمواهبالجزيلةالنعممن!سليمانوابنهداودونبييهعبديه

والملك،والاخرةالدنياسعادةمنلهمأجمعوما،الجميلةوالصفات

الدين.فيوالرسالةوالنبوةالدنيا،فيالتاموالتمكين

داو!سلتنن!وورفي:الآيةهذهبعديقولسبحانهفإنهولذلك

كماالمالوراثةهناالمرادوليس،والنبوةالملكفي:أي16،؟:النمل1

سائربينمنوحدهسليمانيخصلمكذلككانلوإذ)2(،البعضقال

!س!راللهرسولبذلكأخبركماأموالهمتورثلاالأنبياءفإنداود،أولاد

!دقة")3(.فهوتركناهمانورثلاالأنبياءمعاشر"نحن:قولهفي

11/9428."القاسميو"تفسير؟118911،صالانبياء""عصمة:راجع)1(

النبوةلأنالمال:الحسنفقالدأود!سلننن!وورث:تعالىقولهفياختلف)2(

الملكبل:اخرونوقال،النبوةبل:غيرهوقال،تورثولامبتدأةعطية

الوراثةأنإلىوانتهىذلكعنالحديثفيالرازيالإمامأفاضوقد،والسياسة

راجع،186صالكبير""التفسيرفيذلكتفاصيل)راجعمعاوالنبوةللملك

171"المعاني"روح:أيضا ، 175 / 1q7/95(.حيانلأبياالمحيطو"البحر؟

رواهوالحديث؟428صالأنبياء"و"قصص3/358؟كعير"ابن"تفسير:رإجع)3(

راجع:؟الصحابةمنعددعنالستةالكتبمنوغيرهماومسلمالبخاري

2907/الأثيرلابن"الأصول"جامع - - .m
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والملكالنبوةفيداودأبيهمقامقامسليمانأنالألوسيويذكر

بعدذكرفيمامقامهقيامهعنمجازإياهفوراثته،موتهبعدملكأنبياوصار

)1(
موته.

لدأوبى!ووهئنا:أخرىايةفيقالسبحانهأنهذلكعلىيدلوالذي

03(.:أصأؤإب!إنه-ائعبدنغمسلثئن

ثمنبيا:أي؟سليمانلداودوهبسبحانهبأنهالعلماءفسرهفقد

والإنابةوالعبادةالطاعةكثيرفهوأؤاب!،3إنهائعئد!نغم:بقولهعليهأثنى

!)2(اللهإلى

أئعئد!!لغم:قولهفيبالمدحالمخصوصأنالرازييذكر

لأنهوالأولىالأصحهووالأولداود،:وقيل،سليمان:فقيل،محذوف

يكونأنيجوزولاأؤاب!،!إنه:بعدهقالولأنهالمذكورينأقرب

قوله:فيقبلمنتقدمقدالمعنىبهذاوصفهلأنداود،هوالمراد

أؤاب!.7إنهالاثذذااثعئدنا!واديمز

إنهقلناولوالتكرأر،لزمداودصفةأيضاههناالأوأبلفظقلنافلو

الفضيلة،فيالكمالصفاتفيلأبيهسبيهاالابنكونلزملسليمأنصفة

)3(.أولىهذافكان

!وورفي:قولهبعدقالسبحانهأنهأيضاذلكعلىيدلوالذي

الظيرمنطقعلناآئاسيأئها!وقال!:سليمانلسانعلىداود!سلئئن

16،)4(.:النمل1!البينالفضللهوهذاإنشئئصمنوأوتينا

4/33.كثير"ابن"تفسير:راجع(2)91.175/"المعاني"روح:راجع)1(

23/918."المعاني"روح:راجع/302؟26الكبير""التفسير:راجع)3(

حسنوالملكالنبوةمنمقامهوورثقلنا"إذا:الرازييقولحيث:النمل)4(

قوله:وكذلك،ورثهماجملةفيدإخلايكونالطيرمنطقتعليملأنذلك

=،يجمعهلاالمالووإرثذلكيجمعالملكوإرثلأنشئى!كلمن!وأوتينا
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التامالملكمنلهوهبهفيماعليهاللهبنعم!ترسليمانتحدثفقد

لغةيعرفوكانوالطير،والجنالإنسلهسخرإنهحتىالعظيموالتمكين

مماعلمناهفيماالبشرمنأحديعطهلمشيءوهذاأيضأ،والحيوانالطير

رسوله.بهاللهأخبر

كأنتالحيواناتأنوالرعأعالجهلةمنزعممنأنكثيرابنيذكر

الناسمنكثيربهيتفوهقدكماداودبنسليمانقبلادمبنيكنطقتنطق

علم.بلاقولفهو

ذإ،فائدةبذلكسليمانلتخصيصيكنلمكذلكالأمركانولو

كماالأمروليس،تقولماويعرفوالبهائمالطيوركلاميسمعكلهم

منالمخلوقاتوسائروالطيورالبهائمتزللمبل،قالواكماولازعموا

.والمنوالالشكلعلىهذازمانناإلىخلقتوقت

فيالطيوربهيخاطبماسليمانأفهمقدكانسبحانهاللهولكن

تعالى:القولهذأأصنافها،اختلافعلىالحيواناتبهتنطقومأالهواء

!إن:الملكإليهيحتاجمما:أي!؟لثئئقيمنوأوتياألطيرمنطق!لخنا

تعالى:يقولثمعلينا)1(،دتهالبينالظاهر:أي!؟المبينالففطلهوهذا

17(.:النمل1ديرزجمون!فهخوالظتروالإدنسالجنمننجودمولسلئمق!وحمثر

ركب:يعني؟والطيروالإنسالجنمنجنودهلسليمانجمع:أي

المالدونذكرناهبماإلاأيضأيليقلا،البينالفضللهوهذا!إن:وقوله=

بعدهسليمانجنودمنتعالىاللهذكرهوما،والناقصللكامليحصلقدالذي

المالإلايرثلمأنهزعممنقولذكرنابمافبطل،ذكرناهبماإلايليقلا

23.186/"الرازي"تفسير

الأنبياء"و"قصص/358؟`كثير"ابن"تفسيرفيذلكتفصيل:راجع)1(

المعاني"و"روح؟24/186الرازيللفخرالكبير"وإالتفسير؟fr-،942ص

.173-91/171للآلوسي
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والجن،يلونهالذينهموكانواالإنسفي:كبيرةوعظمةأبهةفيفيهم

أظلتهحراكانفإن،رأسهفوقومنزلتهاوالطير،المنزلةفيبعدهموهم

لئلاآخرهمعلىأولهميكف:أييوزجمون!؟!فهثم:وقوله،بأجنحتهامنه

له)1(.مرتبةهيالتيمنزلتهعنأحديتقدم

لامشكنحئمآذظوأآفمليأئهانملةقالتافط2واعكأتؤأإذأ!حتئ

118.النمل:1!يشعرونلاوهزوجنودموسلتننئحطنكئم

ونطامترتيبفيوالطيروالإنسالجنمنسليمانموكبسارلقد

علىأتواإذاحتى،خطاهوتتلاءمصفوفهوتضم،أولهعلىاخرهيجمع

النملومملكة-والتنظيمالإسرافصفةلهانملةقالت،النملكثيرواد

بنظامكلهاوتؤدىالوظائففيهاتتنوع،التنظيمدقيقةالنحلكمملكة

قالتبينها،المتعارفةوباللغةالنملأمةبهاتتفاهمالتيبالوسيلة-عجيب

لهوهشالنملةقالتماسليمانفأدرك."،..مساكنكم"ادخلوا:للنمل

قولها"،منضاحكا"فتبسم:قالتمامضمونبإدراكصدرهوانشرح

فىأنعمتائتىنحتصأشكرأنأوزتجنىرب!وتالبالدعاءربهإلىوتوسل

عبادكفىبرخمتبروأدضفنىترضحئهصبحاأكلوأندرلدثوعك

الصخلحين!)2(.

ف!زسليمانسيدناأنيخبرناسبحانهاللهفإن"ص!"سورةفيأما

أنتإنكبغدى!نلا!حدينبشلأمف!لىوهمتل!أغفررب!قالقائلا:ربهدعا

136.:35،أصأص!اب!جثرضةبأترهءتجرىالرتجلهفسخرنا!ائوهالي

"تجري:وقوله.الريحلهسخربأنعليهوأنعمربهلهفاستجاب

1(و"القرطبي؟24/187"الرازيو)تفسير3/358؟كثير"ابن"تفسير:راجع)1(

175.-91/173"المعانيو"روخ؟13/167-916

و"القرطبي"؟IAA،24/187و"الرازي"935؟3/كثير"ابن"تفسير:راجع)2(

91/2636.2637،(1القرانظلالو"في؟13/916-176
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لينةأي"رخاء"بأمرهجاريةأي،حالأو،!سلهلتسخيرهابيان"بأمره

لشدتها.تحركلاالرخاوةمن

:أخرىايةفيتعالىقولهفيماينافيبأنههذاواستشكل

باللين.وهنابالشدةثمةلوصفها81،،الأنبياء:1عاصحفه!الرج!ولسلثمن

لسليمانصارتلكنهاسديدةالخلقةأصلفيكانتبأنهاوأجيب

باعتبارفوصفتالسير،عندوتلينالحملعندتشتدأنهاأو،سهلةلينة

علىلانتلينها!سسليمانأرادفإذانفسها،فيشديدةأنهاأو،حالين

.الحالباقتضاءوتعصفتلينأنهاأو!!بأضه:تعالىقولهإليهيشيرما

إرادتهتخالفلامطيعةرخاء:والضحاكوالحسنعباسابنوقال

واللينعصفها،ينافيلاوهولهانقيادهابلينهافالمرادالمنقاد،كالمأمور

.العصيانبمعنىتكونالصلابةوكذا،الإطاعةبمعنىيكون

حتىلسليمانمسخرةالريحجعلتعالىأنهفالمقصود،وبالجملة

كماوأرادقصدأي!أصاب!جثإرادتهوفقعلىبأمرهتجريصارت

)1(.عباسابنعنروي

فىمقرنينوءاخرين!وغوإصئاكل!والشيظين:تعالىيقولثم

38(.37،:أصألاضفاد!

عليهايقدرلاالتيالشاقةبالأعمالمكلفهومنمنهم:أي

اللالئمنفيهامايستخرجونالبحارفيغواصونوطائفةالبشر،

فيها.إلاتوجدلاالتيالنفيسةوالأشياءوالجواهر

الأغلالفيموثقين:أي!!؟الاضحفادفىمقرنين!وءإخرين

23/23"المعاني"روح102؟26،021/22/"الرازي"تفسير:راجع)1(

11،321/"القرطبيو"تفسير78؟17/77،:أيضاراجع302؟202،ص

952.-3/527كئير""ابن:راجع322؟
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فيأساءقدأو،وأبىالعملمنوامتنع،وعصىتمردقدممنوالأكبال

.واعتدىصنيعه

رل!يإذنيديهبينيعملمنالجن!ومنأيضا:تعالىيقولحيث

منيشامألمويغملون!الشعيرعذأبمقنذقهأضناعنمخهئميرخومن

13،.12،أسبأ:زأسيمت!وقدوركالحوابوجفانوتنثيلمحريب

صعماصويفملوتلمريغوصحوتمنالشنطين!ومف:أيضاتعالىويقول

أحدينالهأنأدثهيحرسه:أي82،؟11!نبيأء:خفظين!لهتموكناد!ثدون

منهمأحديتجاسرلاقهرهوتحتقبضتهفيكلبلبسوء،الشياطينمن

ساءوإنأطلقساءإنفيهميحكمهوبل،منهوالقربإليهالدنوعلى

)1(ا

.يشاءمنمنهمحبس

فيلهوتغوصيشاء،مالهلتبنيالشياطينلهسخرقدسبحانهفهو

المخالفينلعقابالسلطةوأعطاهيشاء،ماطلبفيوالأرضالبحر

إلىأيديهممقرونةبالأصفادوتكبيلهملهسخرهمممنوالمفسدين

الاقتضاء.عندالقيودفيأكثرأواثنيناثنينمقرنينأو،أرجلهم

ومنسلطةمنلكاللهوهبفيمااليدمطلقإنك:لهقيلثم

يقولتشاء،ماقدرتشاءعمنوتمسكتشاء،كيفتشاءمنتعطي،نعمة

93(.:أصحسا+!بغئرأشكأوفاننعطاؤنا!هذا:تعالى

كماالكاملوالسلطأنالتامالملكمنأعطيناكالذيهذا:"أي

مهما:أي؟عليكحسابلاسئتمنواحرمسئتمنفاعطسالتنا

")2(.صوابفهوسئتبمااحكملكجائزفهوفعلت

؟4/38/3187،188،كثيرلابن"العظيمالقرآن"تفسيرفيذلكتفصيل:راجع()1

iصأيضاكثيرلابنالأنبياء"و"قصص i . ، 43 iللآلوسي"المعانيو"روح؟

/23302،402،17/97 ، VA302-22102/للرازيالكبير"و"التفسير؟.

()Y23.2103/"القرآنظلال"في:راجع4/93؟كثير!ابناتفسير
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يكونأنبينخير"لما!سر:اللهرسولأنالصحيحينفيثبتوقد

بينيقسمقاسمهوهـانما،بهيؤمرمايفعلالذيوهو-رسولأعبدأ

يشاءمنيعطيملكأنبيأيكونأنوبين-بهتعالىاللهأمرهكماالناس

مابعدالأولىالمنزلةاختار-جناحولاحساببلايشاءمنويمنع

تواضع.:لهفقالووسجبريلاستشار

فيمنزلةوأعلى!اللهعندقدرأأرفعلأنهاالأولىالمنزلةفاختار

المعاد.

فيأيضأعظيمةالملكمعالنبوةوهيالثانيةالمنزلةكانتهـان

.والآخرةالدنيا

أردفهالدنيافي!سسليمانأعطىماوتعالىتباركذكرلماولهذا

يومالنهعندعظيمحظذوأنهعلىتعالىفنبه،ألاخرةفيعليهبإنعامه

25،؟أص:ثاب!وحسنلزلفئعدنالمو!لمن:تعالىفقالأيضا،القيامة

والاخرة)1(.الدنيافي:أي

اللهأنبياءمنواحدهوعلف!بزداودبنسليمانسيدنافإنوبذلك

حيث،وزكاهماللهاصطفاهمالذينالأطهاررسلهمنورسول،الكرام

فوهبه،وطلبهلدعائهاللهواستجأبمعأ،والملكبالنبوةعليهاللهأنعم

قرانهفيوذكره،لهمعجزةذلكصارحتىعنهوعرف،بهتفردملكا

السماء،منبالوحيعليهماللهتفضلالذينوالأنبياءالرسلضمنالكريم

لؤجإكأؤحيناكسأإليكأوحيا!!إتآالنساء:سورةفيسبحانهفقال

والأشباطويغقوبوإشحقو)شنعيلإتزهيصإلى6وأؤحينابغدحمنوالنبتن

163،.النساء:1زبوا!داودوءأتيناوسلتهقوهرونويودنسوأيؤبوعي!مئ

26/"الرازيالفخر"تفسير:أيضأراجع؟4/93كثير"ابن"تفسير:راجع()\

442.صكثيرلابنالائبياء"و"قصص23/502؟الالولسي"و"تفسير211؟
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تتمثلالتياليهودشبهةعنالكريمةالآيةبهذهسبحانهأجابفقد

السماء.منكتاباعليهمينزلأن!يرالرسولسؤالهمفي

فيالمذكورينوجمعهـابراهيمنوحنبوةعلىتوافقناأنا:والمعنى

بكونهمالعلمإلىطريقولا،إليهمأوحىتعالىاللهأنوعلى،ألايةهذه

اخرنوعمنهمواحدولكل،عليهمالمعجزاتظهورإلاورسلهاللهأنبياء

التعيين.علىالمعجزاتمن

مثلبتمامهكتاباالمذكورينهؤلاءمنواحدكلعلىاللهأنزلوما

دفعةهؤلاءعلىالكتابإنزالعدميكنلمفلما،موسىإلىأنزلما

منواحدنوعظهورنبوتهمإثباتفيكفىبل،نبوتهمفيقادحاواحدة

اليهودإصراروأن،زائلةالشبهةهذهأنعلمنا،عليهمالمعجزاتأنواع

.c)1باطلالمعجزةهذهطلبعلى

ضمنذكرهوردقد!سسليمانسيدناأنهوهنايهمناوالذي

منهم.واحدأباعتبارهإليهماللهأوحىالذينوالرسلالأنبياءهؤلاء

قيهاذكرهوردقد!زسليمانسيدنافإن،الأنعامسورةفيأما

تعالىفقالللأنبياء،أباباعتباره!سالخليلإبراهيمسيدناذريةضمن

عنه:

قبلمنصديناولؤحطهدتماصلأويغقولمحبإشحق7لا!ووهئنا

نجزىكدلكوموونوموسىويوسفوألوبوسلتئنداوبىذرتتيومن

ء2م!
وإشئعيل!الضظحينقنصوإقاسوعيسىوئحئوبهرئا!المخسنين

وذزئ!هغءابايهصومق!الفلمينعلىففحلناو!لأولوطأويودنسوائيسع

.[AV-84:الأنعام1ئ!تقير!صروإكوهدشهضوإتجسبئتثموإصنهتم

مقدمةفينجد!دأودسيدناأبيهبعدسليمانسيدناذكروقد

6.56/المنار"و"تفسير؟11/801"الرازيالفخر"تفشر:راجع(1)
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بنوعالأنبياءهؤلاءطوائفمنطائفةكلخصتعالىلأنهوذلكالأنبياء،

الملك:الخلقجمهورعندالمعتبرةالمراتبقمن،والفضلالإكراممن

البابهذأمنوسليمانداودأعطىقدتعالىوالله،والقدرةوالسلطان

عظيما.نصيبا

ثلاثةفيالأنبياءهؤلاءجعلسبحانهاللهأنرضارشيدالشيخيذكر

إلىأسيرأنهناويهمنا،منهمقسمكلبينجامعةذلكفيلمعانأقسام

ويوسفوأيوبوسليمانداود:منكلايتضمنوالذيالأولالقسم

.وهارونوموسى

،والإمارةالملكاتاهمتعالىاللهأنهؤلاءبينالجامعوالمعنى

وكاناوسليمانداودقدموقد،والرسالةالنبوةمع،والسيادةوالحكم

)1(.منعمينغنيينملكين

الذينوالمرسلينالأنبياءمنواحدهوسليمانسيدنافإنوهكذا

إلىوهدأهمواجتباهماللهواصطفاهم،الكريمالقرانفيذكرهمتكرر

المستقيم.صراطه

بهءيهدىاللههدى!ذلك:بقولهذكرهمعلىسبحانهالقعقبوقد

88(.:الأنعام1!يحملونكانوائاعنهصلحبطأشركوأولؤعبادهمنيشايرمن

التوحيدمعرقةهوالهدىهذامنالمرادأنالرازيالإماميذكر

فاعنهرلجطأشركوأ!ولؤ:بعدهقاللأنه،الشركعنتعالىاللهوتنزيه

جاريايكونماالهدىذلكمنالمرادأنعلىيدلوذلكئضملون!،كانوا

طريقةهـأبطالالتوحيدتقريرمنهوالمقصود،للشركالمضادالأمرمجرى

)2(.الشرك

"الرازي"تفسير:أيضاورإجع؟205-05هوص7948/المنارتفسير:راجع()1

/13.65

13.67/الكبير""التفسير)2(
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سبحانهفاللها!د؟!،فبهدلهماللههدىالذين!أؤل!ك:تعالىيقول

وإثباتالشركإبطالإلىسليمانسيدناومنهمالأنبياءهؤلاءهدىقد

بهداهميقتديأنإلى!يرمحمداسيدنارسولهيدعوثمالتوحيد،

التوحيد،وإثباتالشركنفيفيبهماقتد:أيأ!ديإ!؟!جمدلهم

)1(.البابهذاقيالجهالسفاهاتوتحمل

.13/07لسابقاالمصدر:راجع(1)
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الثانيالمبحث

سبأملكةمعوقصتهالتوحيدإلى!ترسليماندعوة

ومحاربةأدتهتوحيدإلىالدعوةفيعمره!سليمانسيدناقضى

والوثنيين.الوثنيةمنالأرضوتطهير،والمشركينالشرك

لهقائلاأخبرهحينماالهدهدأنالتوحيدعقيدةعلىغيرتهمنوبلغ

سب!منوجئترصبهءتح!لئمبماأحطت!فقال:النملسورةفيوردكما

عرثىولماشئ!لمنوأوتيتتمل!هماترأةوجدتإق!يقينلب!

المشطنلهموزئينالفهدونهنللشتسيسئحدونوقؤمهاوجدتها!عظيص

ينرجالذىدئهيستجدوأألأ!يقتدونلافهتمالسبيلعنفصذهتمأغملهم

هوإلاإفهلآألئه!تغانونوماتخفرنماويغلووآلأزضالسمؤتفىاتخفء

22-26(.:النمل1آلعظير!ائعرشرب

بالسلطانأتاهأنهوأدركبالعقابلهتوعدهتركبذلكأخبرهحينما

أرىماهـلافقالالظئر!وتفقد:قولهفيوذلكسينجيهالذيالمبين

أؤلااذبحنهكاأؤشديداعذابها!عذبنه!آئغإلبينهن!انأتمائهذهد

21(.02،النمل:1!مبينبسقطنلأتيق

!سننظر:فقالخبرهصدقمنيتحققأنبشرطعذرهقبلوعندئد

27(.:ال!نمل1آنبهذبين!منكنتأمأصحدقت

ويدرأ،رعيتهعذريقبلأنيجبالإمامأنعلىدليلهذاوفي

لم!صسليمانلأن،أعذارهمبباطنأحوالهمظاهرفيعنهمالعقوبة

أخبرلأنهعذراالهدهدصدقصاروإنما،إليهاعتذرحينالهدهديعاقب

الجهاد.إليهحبب!سليمانوكانالجهاد،يقتضيبما
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الشريعة،أحكاممنحكمبهتعلقإذاذلكيمتحنأنللامامولكن

وأوتيتلت!هنمافرأهوجدت!إقالهدهد:قاللمافإنه،سليمانفعلكما

حباستجرهولا،الطمعيستفزهلم!!عظيصعرئ!ولماشئش!لمن

يسجدونوقومها!وجدتها:قألحتىلهيعرضأنإلىالملكفيالزيادة

إلىالانتهاءوطلب،سمعماحينئذفغاظه،...!...آدئهدونمنللشض

ويردهبالحقيغيرهحتى،ذلكمنغأبماعلموتحصيلأخبر،ما

)1(.تعالىاللهإلى

،إخبارهفيالهدهدانتقالاتأحسنماأنهحيانأبوالعلامةيذكر

ذإ-وعرشهاالمراةهذهملكبأخباريتاثرلم!سليمانوجدأنفبعد

الإيمانإلىودعائهاالملكةهذهلطلبيهزهبماأخبره-دنياويةأمورهي

اللهتوحيدإلىالدعاءهوسليمانمقصدأنعرففقد،بألعبادةوإفراده

سليمانكانالتيالعقوبةعنهأزالواضحاعذراذلكفكان،بهوالإيمان

)2(.المبينبالسلطانالإيقانمقامالإخبارذلكوقامبهأ،توعدهقد

دعوتهيتضمنكتابهسليمانبعث-كثيرابنيقولكما-ذلكعند

لسانعلىتعالىيقول،رسولهوطاعةاللهطاعةإلىسبأوأهلللملكة

إليغتمفالقةصهدأئكتنى!ادهبالهدهد:إلىكلامهموجها!سسليمان

كريم!بمئبإلىألقىإقآلمحلؤأيأئهاقالت!يرضعونمأذافأنظرعنهنمتوؤثنم

م!لمين!وأنوفىعلىتغلوأأ!!الرحيصآلرحمناللهبسصوإفيستيقمنإنمو

31()3(.28-النمل:1

"القرانلأحكامو"الجامع؟3/1458"العربيلابنالقرإن"أحكام:رإجع)1(

13/918.للقرطبي

7/67.68،أالمحيط"البحرفيذلكتفصيل:راجع)2(

الانقياد؟بهالمراد:وقيل،مؤمنينأتوني:اي؟الإيمانهنابالإسلاموالمراد)3(

الثانيوعلىالنبوةدعوةالأولعلىوالدعوة،مستسلمينمنقادينائتوني:أي

91/"المعاني"روح:)رإجعالأولهو!بشأنهواللائق،الملكدعوة

432(.صالأنبياء"و"قصص؟691
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قالؤا!لتثتهدونحتىأيأقاطعة!نتماأقرىفىأفتوقاتملؤأيهأئها!قالت

321،:النمل1تآمريئ!ماذافانالرىالكوالائرشديمبأشوأولوأقؤهأولوانخن ]r.

التيالمرأة،الملكةشخصيةوراءمن""المرأةشخصيةتظهروهنا

نأقبلوالملاينةالحيلةسلاحتنضيوالتيوالتدمير،الحروبتكره

والمخاشنة:القوةسلاحتنضي

أذلةأقلهاأعئوجعلوأأن!دوهالزصيةدخلوأإذاائم!وكإن!قالت

اتمرسلون!يرجعبمفناظرةمبهديهإليهممرستما!ق!يفعلوتوكذلك

.[34ro،النمل:1

(كبيرة)مدينةقريةدخلوأإذأأنهمالملوكطبيعةمنأنتعرففهي

وأذلوا،حرماتهاوانتهكوا،ذمارهاوأباحوا،الفسادفيهاأشأعوا

وديدنهم.دأبهمهوهذاوأن،أعزاءها

دفعفيتفلحوقدالود،وتعلنالقلبتلينفهي،الهديةفيففكرت

الدنيا،أمرإذنفهوسليمانقبلهافإن،تجربهاأنفأرادت،القتال

الذي،العقيدةأمرإذنفهويقبلهالمهـان،الدنياوسائلإذنمعهوتجدي

.الأرضهذهأعراضمنعرضولاcمالعنهيصرقهلا

تضعأنوأرادتوالتدبير،الحيلةإعمالإلىلجأتفإنهاوبذلك

هووهل،بشأنهإليهتطمعنرأيإلىلتصلالاختبارموضعالكريمالنبي

برسلبعثتفإنهاثمومن؟الطامعينالطغاةمنأوالمرسدين؟الهداةمن

نأنفسهالوقتفيمنهمطلبتأنهاكما،بالهديةمحقلينإليهعندهامن

،سليمانحقيقةعنوافبتقريرإليهايعودواثم،سليمانملكعلىيقفوا

وصلفلما،المكيدةمنعليهيقدرأنيمكنماومدى،ملكهفيوقوته

وأ،بالمالشرأئهإلىأتجاههمعليهمأنكر،سليمانسيدناإلىهؤلاء

وإصرارقولهفيوأعلن،والإسلامالتوحيدإلىدعوتهمعنتحويله

أللهءاتحنءفمآبمالىأشدوننقالسنننتجذ!فلما:الأخيرووعيدهتهديده

http://kotob.has.it



قبللابجنولمفلنآلينهمإلتهتمآزجغ!نقرصنبهدنتكزأنتربلءاتنكمفنآخير

37،.36،النمل:1صفرون!وهماذتةمنهاولنخرجنهمبهالمم

غيرمجالفيإليهللاتجاهواستنكأر،بالمالاستهزاءالردهذاوفي

أنعمقدسبحانهاللهأنلهمبئنحيث،والدعوةالعقيدةمجال،مجاله

لأحدينبغيلاالذيوالملكوالنبوةالعلم:آتاهممماخيرهوبماعليه

(.0)بعدهمن

بهماظهراللذينالشموخوذلكالترفعهذابينالفرقندركوهنا

عناليهودأوردهماوبين،الموقفهذافيالقرآنفي!زسسليمانسيدنا

.Y()أسفارهمفيذلك

والمصطفينالأبرار،الهداةمنواحدأمامأنهاالملكةتتأكدوهنا

غرتهملكاوليس،السبيلسواءإلىالهدايةولقومهالهايطلبالأخيار،

بنفسهاالذهابفتقرر،مملكتهمنجزءادولتهامنيجعلأنفأراد،قوته

عنيخرجأمرالهاويعدلاستقبالها،النبيوششعد،الكريمالنبيإلى

العاديين،البشرقدرةعنويخرج،النبيبعمليتصلولكنه،الملكقدرة

ورسلهاللهأنبياءمنالمختارةالصفوةتلكمعجزاتعدادفيويدخل

.البررةالكرام

مهرأنبيوميومحمد0264؟91/"القرانظلال"في:قطبسيد:راجع)1(

/vvo((القديمالأدنىالشرقتاريخفيإدرإسات A.

-سليمان-الملك"أعطتسبأملكةأنمن!الاولالملوك"سفرفيوردماقارن(2)

مثلبعديأتلم،كريمةوحجارةجد!كثيرةوأطياباذهبوزنةوعشرينمائة

علىالسهلومنسليمأن!،للملكسبأملكةأعطتهالذيالكثرةفيالطيبذلك

سليمانللنبيإنصافمنالكريمالقرانفيوردمابينالفارقيدركأنالقارئ

للملكالسفرهذاكتبةيصورهماوبين،بنبوتهاللائقةالصورةفيهـابرإزه

"الإصحاح:)رإجعداخلهمفيعمامعبرينإلاهذافييكونو!ولم،سليمان

1(.0:العاسر"
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عفرتقال!م!لمينيأتوقأنفبلبعريفهايأتينىأيكثمانملؤابأكا!نال

ألذىتال!أمدبرلقونمعلةدماقفقامكمنتقومانقئلبهءءأيكأناالحنمن

04،.38-النمل:1طزفلا!التكيزلذأنقبلبهءءايكأنماأئكئفمنعقرعند!و

أنهاعلىدلالةممتلمين!يآتوقأنفتلبعرلفعهايأتينى!أييهئم:قولهففي

كانالعرشذلكأمرأنعلىودلالة،بسليماناللحوقعلىعزمت

حضورها)1(.قبلعندهيحصلأنفأحبمشهورأ،

استحضارمنومقصوده!زسليمانغرضفيالعلماءواختلف

اللهقدرةعلىللملكةدلالةذلكيكونأنأرادأنهوالأرجح،العرشذلك

سلفت.التيالدلائلسائرإلىالدلالةهذهنتضمحتىنبوتهوعلىتعالى

ليريهاالعرشذلكاستدعى!أنهزيدوابنعباسابنفعن

عليها)2(.وليغربتعالىأدلهعندمنهيالتيالقدرة

منباستيثاقهاووسسليمانإلىأوحى"لعلهأنهالزمخشريويذكر

منبهاللهخصهمابعضبذلكويريهاعليهايغربأنفأرادعرشها،

يشهدماوعلىاللهقدرةعظيمعلىاطلاعهامعيدهعلىالعجائبإجراء

ويصدقها")3(.!سليمانلنبوة

دليلايجعلهأن-عرسهابطلب-أرادسليمانأنالعربيابنوذكر

حرب)4(.ولاجيشدونثقاتهامنلأخذه،نبوتهعلى

مظاهرلعرضوسيلةللعرش!سسليماناستحضاركانوهكذا

الإيمانإلىوتقودهاالملكةقلبفيلتؤثر،تؤيدهالتيالخارقةالقوة

2641؟91/"القرانظلالو"في؟24/791"الرازيالفخر"تفسير:راجع)1(

8/775."القديمايأدنىالث!رقتاريخفيو"دراسات

.91251/"المعانيو"روح252؟13/"القرطبي"تفسير:راجع(2)

.24791/البهير""التفسير:راجع؟3/148،"الكشاف)3(

.13202/"القرطبيو"تفسير!1/1462""القرآن"أحكام:راجع)4(
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تعالى:يقولكمافإنهولذلك،دينهفيوالدخول،لدعوتهوالإذعان،بالله

شكرومنأكفرأتمءألثتكريحبلوفآربئففطمنهدأقالعندموم!تقرأؤاه!فلضا

تظرعرشحهالمانكروأ!قال!،كريمغنئربئفإنكفرومنلنفسهيسثكرفإنما

41،.04،:النمل1!!دونلاالذينمننكونأمىأنه!دى

وجهين:على!اتهدى-!:بقولهالمرادفيواختلف

عقلها.كمالبهفيعرفلا،أمعرسهاأنهأتعرفأحدهما:

لا.أمسليماننبوةبهأتعرف:والعالي

يليقولا،كالذموذلك!،يهدونلاائذينمنليهون!أتى:تالولذلك

إلىوتهتدينبوتهبهفتعرفتنظرأنأحب!فكأنه،الدلالةبطريقإلا

وأغلقتخلفتهوقدعرسهاتنقلمنالبينةالمعجزةتلكرأتإذاالإسلام

تعالىاللهقدرةعلىيدلوذلك،الحراسعليهونصبتالأبوابعليه

!)1(.سليمانصدقوعلى

كئاقتلهاهنالعفووأوتيناهوئمئه،قالتصشكإفبهذاقيلجاءت!فلضا

142.النمل:سنالين!1

عقلها،رجأحةكمالعنأنبأبمافأجابتهو!!نمفهو:قالت

كماالدالةبكأنأتتبل،مثلهيكونأنلاحتمالهوبأنهتجزملمحيث

)2(.خلافهفيالشكمعمعهاتحادهفيالظنغلبةعلىقيل

تتمةمنفهو!ستالينلمجادنلهامنالع!!وأوئينا:تعالىقولهأما

ساهدتهبمااستشعرتكأنها،المفسرينمنجمعاختارهماعلىكلامها

هو!،!ثمنه9:بقولهاموصولكلامفهو،لهامعجزةهـاظهارعقلهااختبار

هذهقبلسليماننبوةوبصحةوبقدرتهباللهالعلموأوتينا:والمعنى

.4/2991"الرإزي"تفسير:راجع(1)

.91/702"المعانيأروخ:رإجع)2(
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منسمعناهوماالهدهد،أمرمنشاهدناهبماالحالةهذهقبلأوالمعجزة

فلاالوقتذلكمنموقنينوكنا،ذلكعلىالدالةالآياتمنإليهرسلنا

.المعجزةهذهإظهارإلىحاجة

حينماالملكةلأنوذلك،ولمحومهسليمانكلامهذاإن:وقيل

قدإنها:سليمانقومفقالهو!!نمئهد:بقولهاالسؤالعنأجابت

اللهقدرةوعلمتالإسلامرزقتوقد،لبيبةعاقلةوهيجوابهافيأصابت

عرسها،أمرمنالعجيبةالآيةوبهذه،تقدمتالتيبالاياتالنبوةوصحة

ماوبصحةوبقدرتهتعالىباللهالعلم"وأوتينا:قولهمذلكعلىوعطفوا

هذاوكان،الإسلامدينعلىنزلولمعلمهاقبلسبحانهعندهمنجاء

تعالىباللهالعلمإلىوسبقهمعليهافضلهمعلىتعالىللهشكرامنهم

1()1(.قبلهاوالإسلام

فؤ/منإخها؟نتاللهدونمنلغبد؟نتما!وصذها:تعالىيقولثم

إنموقالساقيفاعنكشفتلجةحسئةرأتهفلصاال!جأذضلىلهاقيل!بهفرين

لمحهسائئنءوأشلتتنف!ىظلتتإفىرستقالتفوأرليىئنسغ!ح

.(44cirالنمل:1!الفلمينرث

تقدمماكلمعالكفرعلىإقامتهاحكىلماتعالىأنهالرازييذكر

إلىلهاداعياصارماالأمرمنأظهر!سليمانأنذكر،الدلائلمن

منوكانالقصر،:أيآلص!ج!)2(؟ادخلىلها!قيل:قولهوهوالإسلام

نأرويفقد،لجةكأنهوظهرالماءفوقأرضيتهأقيمتالبلور،

أبيضزجاجمنقصرطريقهاعلىلهفبنيقدومهاقبلأمر:بئسليمان

ووضع،وغيرهالسمكفيهوألقىتحتهالماءأرسلثمبياضا،كالماء

جع:ورا؟42/991،052"زيالراتفسيروة؟3051/!فلكشاا9:جعرا(1)

.91/702802،المحاني"ي!روخ

.24002/الكبير"التفسير1)2(
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قيلفلماوالطير،والجنالإنسعليهوعكفعليهفجلسصدرهفيعرشه

ساقيهاعنفكشفت،لجةستخوضأنهاحسبتالصرحادخليلها:

-(1
دوارير.منممردصرحإنه:قال

تعجزالتيالعجائبهذهأماممدهوشةمفجوءةالملكةووقفت

البشر،طاقةمنأكبرقوىلهمسخرسليمانأنعلىوتدلالبشر،

عبادةمنسلففيمالنفسهابظلمهامعترقةوناجته،اللهإلىفرجعت

رب!للهولكن،لسليمانلاسلئنن!!ءإسلامهامعلنة،غيره

.!)2(آلفدين

وتحقيقالأمرهاستعظاماليزيدهاالصرحهذاأقامأنهالرازييذكر

فقالت:والنبوةالتوحيدعلىبهوأستدلتذلكمنفعجبت،لنبوته

هذهفيأنالآلولسيويرى!)3(،الفلمينربلئهسلتننء!وأشلضت

وتفردهتعالىبألوهيتهمعرفتهالإظهارالجليلالاسمإلىالتفاتأالاية

كانتماجملتهامنالتيالموجوداتلجميعوربوبيتهالعبادةباستحقاق

أتمعلىلإسلامهاتجديدالقولهذاوكأن،الشمسمنذلكقبلتعبده

)4(.يخفىلاكماأصلاكبرولافيهأنانيةلامخرجاأخرجتهوقد،وجه

لهاأرادتالتياللهرحمةبجانبالقولهذاعلىحملهاوالذي

أمامأنهافيريبةأيةعنهايبعدماكلرأتقدأنهاوالرساد،الهداية

-بدءذيبادئ-تظنكانتكماوليست،!سسليمانالكريمأدلهنبي

منيجعلثمعليها،الاستيلاءيبغيأودولتهافييطمعملكأمامأنها

سيدةفتصرفت،المستعمرونالطامعونيفعلوكذلك،أذلةقومهاأعزة

91/2643."القرانظلالو"في02؟.صالسابقالمصدر:راجع)1(

91/2643.(1القرانظلال"في:رإجع)2(

142(البهير"التفسير:راجع)3( 0 1 ، 2 0 0 / Y.

.91/902المعانيلا"روخ:راجع(4)
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لمتصرفاالعصور،طوالعلىالعربيةالمرأةبهتفخرتصرفابإسلامهاسبأ

الكليم،معمصرفراعينأو،الخليلمعالعراقملوكقبلمنعليهيقدر

منوغيرهم،ثقيفوطواغيت،قريشجبابرةقبلمنعليهيقدرلمكما

بأنكلهالأمرأنهتحيث،!سالمصطفىمع،العربرجالاتبعض

!)1(.الفلمينرتدثهلخنءوأستلقتنف!ىظلضتإفى!رب:قالت

هذاخلالمن-سبأملكةمع!سسليمانسيدناقصةفإنوهكذا

الدعوةفيالملكهذادورلناتبرز-قدمتهالذيالموجزالعرض

أدلهتوحيدعلىوالحرص،القويمدينهعلىوالغيرةوكأ،اللهإلى

ماوهو،الوثنيةمظاهروكلوالكفرالشركعلىوالقضاء،وعبادته

عنالحديثمنالقديمالعهدأسفارفيتبقىمافيتماماافتقدناه

هذهبعضكتبةأنذلكمنالعكسعلىوجدنابل!!،سليمان

التوحيدعنتخلىقدأنهوزعموا-باللهوالعياذ-بألكفررموهقدالأسفار

.الأجنبياتزوجاتهمرضاةابتغاء-وحاساه-

!!!

8/776."القديمالأدنىالرقتاريخفي"دراسات:راجع)1(
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الثالثالمبحث

عصمتهعلىوالتأكيدالكفرمنسليمانالنبيتبرئة

ساحتهوبزأالوصمةهذهتماماعنهنفىقدالكريمالقرآنفإنولذلك

مصدقاللهعندفقرسولمهنمجا!ولما:سبحانهفقالالافترأء،هذامن

؟نهتمظهورهئمورآءألنه!تفانكنتأولوأانذينهنلريئنبذمعهنمتما

سلئمن!فروماسليننملثفىالثميطينتنلوأماواتبعوأيغلموت!لا

201(.101،:البقرة1ألسخر!آلئاسيعلمونكفرو(الثنطينولبهن

مصدقااللهأنزلهومااللهكتابنبذواالذينأولئكأنسبحانهيذكر

الكفرتبدلواوقد،لهوحسدالمجيوللنبيمجاحدة،ظهورهموراءمعهملما

الشياطينيقصهمايتتبعونوراحوا،بالهدىالضلالةواستروا،بالإيمان

منهماأووسوستها،فيالجنمنأووأساطيرها،قصصهافيالإنسمن

أياموفيعهدهعلىتتلواكانتما:أي؟سليمانعهدعنجميعا،

والطلسمات.السحرأساسعلىقامملكهأنزعمواإذ،ملكه

السحرطريقعنسخرماسخروأنه،ساحرأكانإنه:ويقولون

الأصناموعبدعمرهاخرفيارتدوأنه،ويستخدمهيعلمهكانالذي

المعابد.لهنوبنى،الوثنياتلنسائهمرضاة

مفكعكالشنطينتنلوأما!وائبعوأ:تعالىقولهأنالقاسمييذكر

نبذهمإثروضلالهمزيغهممناخرلفنحكايةهو.!...سليمن

علىالشياطينتتلوالمااتباعهموهو،أيديهمبينبماوالعملاللهكتاب

معرفتهبسببالملكذلكنالإنماهـانهوالكفر،السحرمنسليمانملك

عليه،افتروهالأسبأبوالكفرالردةإلىفنسبوهذلكعلىوزادواالسحر،
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بأولئكالكفروألصق،والاختلاقالافتراءهذامنتعالىاللهفبرأه

وإسناد،والشعبذةالسحربتعليموالأفهامالعقوليضللونالذينالشياطين

إياهاوابتغائهم،الحقسبيلعنوالصدسبحانهالخالقغيرإلىالتأثير

عوجأ)1(.

أحبارمنالفريقأنفهوقبلها،بماالايةهذهارتباطوجهأما

أنزلهالذيكتابهنبذوأبأنهمثناؤهجلوصفهمالذين،وعلمائهماليهود

،عالمونبههمبماوكفرامنهمتجاهلا،ظهورهموراءموسىعلى

منزلأنهيعلمونالذيكتابهرفضواأنهمعنهمفأخبر،يعلمونلاكأنهم

بماالعملفيعليهمأخذهالذيعهدهونقضوا!يه،نبيهعلىعندهمن

،فاتبعوهداودبنسليمانملكفيالشياطينتلتهالذيالسحروآثروا،فيه

)2(.المبينوالضلالالخسارهووذلك

ما!واتبعوأ:بقولهعنواالذينفياختلفواقدالعلماءفإنولذلك

اليهودبذلكاللهعنى:بعضهمقالحيث!،سليفنمفكعكالشنطينتنلوأ

خاصموالأنهم،-شييهاللهرسولمهاجرظهرانيبينكانواالذين

باتباعتأمر،موافقةللقرانالتوراةفوجدوابالتوراة!يخيواللهرسول

التيبالكتبفخاصموا،القرانبهيأمرالذيبمثلوتصديقهع!تمحمد

.سليمانعهدعلىالكهنةمناكتتبوهاالناسكان

منهافتقعدالسماء،إلىتصعدكانتالشياطينأنالسدييذكر

منالأرضفييكونفيماالملائكةكلاممنفيستمعون،للسمعمقاعد

،الناسالكهنةفتحدث،فيخبرونهمالكهنةفيأتونأمر،أوغيثأوموت

1/932؟المنار""تفسير:أيضاوراجع1/702؟"التأويل"محأسن:راجع)1(

1/59."القرآنظلالو"في

دارساكر،محمدمحمودحواشيهوعلقوحققه2.5/"الطبري"تفسير:راجع)2(

.ام699الئانيةالطبعةبمصرالمعارف
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،غيرهفيهفأدخلوالهمكذبواالكهنةأمنتهمإذاحتىقالوا،كمافيجدونه

فيالحديثذلكالناسفاكتتب،كلمةسبعينكلمةكلمعفزادوا

فيسليمانفبعث،الغيبتعلمالجنأنإسرأئيلبنيفيوفشا،الكتب

كرسيه،تحتدفنهائم،صندوقفيفجعلها،الكتبتلكفجمعالناس

،احترقوإلاالكرسيمنيدنوأنيستطيعالشياطينمنأحديكنولم

عنقه!ضربتإلاالغيبتعلمالشياطينأنيذكرأحداأسمعلا:وقال

،سليمانأمريعرفونكانواالذينالعلماءوذهبتسليمانماتفلما

مننفراأتىثم،إنسانصورةفيالشيطانتمثل،خلفذلكبعدوخلف

نعم،:قالواأبدا؟تأكلونهلاكنزعلىأدلكمهل:فقألإسرائيلبني

فحفروا...المكانفأراهممعهموذهب،الكرسيتحت"فاحفروا:قال

كانإنماسليمانإن:الشيطانقالأخرجوهافلما،الكتبتلكفوجدوا

الناسفيوفشا،فذهبطارثم،بهذاوالطيروالشياطينالإنسيضبط

جاءهمفلما،الكتبتلكإسرأئيلبنووأتخذتسأحرا،كانسليمانأن

بها")1(.خاصموهلمج!محمد

الذيناليهودبذلكعنىسبحانهاللهأنإلىالاخرالبعضوذهب

)2(.سليمانعهدعلىكانوا

الآيةفيالمرادونهمجميعااليهودأنالرازيالإمامورخح

إلىاللفظصرفليسلأنه،الأولىهوهذاأنيذكرحيث،الكريمة

ويرى)3(،التخصيصعلىدليللاإذ،غيرهإلىصرفهمنأولىالبعض

لابنالعظيمالقران"تفسير:راجع؟2504،604/السابقالممدر:راجع)1(

الفخر"تفسير:راجع؟241،42/"القرطبي"تفسير:راجع؟135f/كئير"

.3302/"الرإزي

24/"الطبري"تفسير:راجع)2( . A ، 04 Vالتفاصيل.لمعرفة

.1rrv/"المعاني"روح:أيضاراجع3/302؟الكبير""التفسير:رإجع)3(
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منهمالكلكانوقد،محتملولجميعهم،عامفيهماللفظأنالعربيابن

)1(.الباطللهذأمتبعا

قوله:تأويلفيالقولمنالصوابأنيذكرالطبريالإماملكن

اللهمنتوبيخذلكأنهو:سليمن!مائثعكالشنطينتتلوأما!واتبعوأ

يعلمونوهم،نبوتهفجحدوا!شي!اللهرسولأدركواالذيناليهودلأحبار

العملوهجرهم،تنزيلهرفضهمفيلهممنهوتأنيب،مرسلرسولدلهأنه

واتباعواتباعهم،النهكتابأنهويعرفونيعلمونهأيديهمفيوهو،به

)2(.سليمانعهدفيالشياطينتلتهماوأسلافهمأوائلهم

الشياطينتلتهماالمتبعة"أن:علىالرأيلهذاترجيحهفيواعتمد

لمالسحروأمر،بالحقنبيهاللهبعثأنإلىوبعدهسليمأنعهدفيكانوا

!وأتبعوأ!:بقولهأرادتعالىاللهأنالايةفيدلالةولااليهود،فييزل

ماإضافةالعربكلامفيفصيحاجائزاكانإذا،بعضدونمنهمبعضأ

الشنطين!-تنلوأما!وائبعوأ:بقولهعنهمالمخبرأسلافاتباعمن-وصفنا

أثرلمجي!هاللهرسولعنذلكبخصوصيكنولم،بعدهمأخلافهمإلى

:يقالأنذلكفيالقولمنالواجبفكان،عليهتدلحجةولا،منقول

معنىفيداخلاليهود،منسليمانعهدعلىالشياطينتلتهمامتبعكل

قلنا")3(.الذيالنحوعلى،الآية

ملكعلىيتلونكانواالذينالشياطينهؤلاءفيأيضااختلفوقد

.سليمان

الأكثرين.قولوهو،الجنسياطينالمرادفقيل

1/28."القران"أحكام:رإجع)1(

جوازبئنأنبعدذلكالطبريذكر،2/804،904"الطبري"تفسير:رإجع)2(

2/38.93،فيذلكتفصيل:راجع؟إليهمأسلافهمأفعالإضافة

.2904/"الطبري"تفسير:راجع(3)
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السمعيسترقونكانواالشياطينأنمنوردبماذلكعلىواستدلوا

وقد،الكهنةإلىويلقونهايلفقونهاأكاذيبسمعواماإلىيضمونثم

زمنفيذلكوفشا،الناسويعلمونهايقرؤونهاكتبفيدونوها

علمهذا:يقولونوكانوأ،الغيبتعلمالجنإن:قالواحتى!مم!سليمان

والريحوالإنسالجنيسخروبه،العلمبهذاإلاملكهلهتموما،سليمان

)1(.بأمرهتجريالتي

المعتزلة.منالمتكلمينقولوهوالإنسشياطينهم:وقيل

كان!سسليمانأنمنالخبرفيوردماعلىذلكفيواعتمدوا

حرصاملكهسريرتحتبهاتعالىاللهخصهالتيالعلوممنكثيرادفنقد

علىمدةمضتفلما،المدفونذلكيبقىمنهاالظاهرهلكإنأنهعلى

منأسياءذلكخلالفيكتبواأنإلىالمنافقينمنقومتوصلذلك

واطلاعموتهبعدثم،الوجوهبعضمنالأسياءتلكتناسبالسحر

ماوأنه،سليمانعملمنأنهالناسأوهمواالكتبتلكعلىالناس

الأسياء)2(.هذهبسببإلاإليهوصلماإلىوصل

القولفسادعلىالإنسمنكانواالشياطينبأنالقائلوناحتجوقد

وسرائعهمالأنبياءكتبتغييرعلىقدروالوالجنشياطينبأنالأول

عنالوثوقلارتفع،الناسبينفيمامحققاالتحريفذلكيبقىبحيث

.الأديانكلفيالطعنإلىيفضيوذلكالشرائعجميع

مثلهيجوزلافلمالإنسشياطينعلىذلكجوزتمإذا:قيلفإن

الجن؟سياطينعلى

1/337؟"المعانيو"روح254؟3/302،"الرازيالفخر"تفسير:راجع)1(

1/135."العظيمالقرانو"تفسير

/1"المعاني"روح:رإجع402؟3/302،"الرازيالفخر"تفسير:راجع)2(
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بعضمنيظهروأنبدلاالإنسانيفعلهالذيأنهو:والجواب

كتبفينزيدأنوهوالجنمنألافتعالهذاجوزنالوأما،الوجوه

إلىفيفضيمخفياويبقىذلكيظهرلافإنهسليمانخطمثلبخطسليمان

الأديأن)1(.جميعفيالطعن

)2(.ورجحهالرأيهذاإلىمالقدالرازيأنويبدو

نأفذكرواالرأيهذأإلىالمحدثينالعلماءمنعددمالوكذلك

قوله:فيكماوأسرارهمالإنسخبثاءهمالكريمةالآيةفيالشياطين

أناسفهم"،والجنالإنس"شياطين:وقولهشيظينهغ!،إكظؤأ!وإذا

واستدلوأالشياطينعليهمفأطلق،الخفيةبالفظائعوأتوأوكفرواتمردوا

يسمعهالاالجنسياطينتلاوةلأن!تنلوأ!:تعالىبقولهذلكعلى

أحد.

الناس!يعقمون:الآيةنفعسفيتعالىبقولهأيضأواستدلوا

وكذلك،الإنسسياطينمنإلاالسحرأحديتعلملاإذألسخر!،

فيألاستدرأكأنإذكفرو(!،الئئيطين!ولبهن:قولهفيالاستدراك

مقررأمرالجنمنالشياطينكفرلأن،الإنسمنأنهمعلىيدلالإخبار

عنه)3(.للإخباريحتاجلا

يعفمونكفرو(الشيطينولكنسلينن!فر!وما:تعالىيقولثم

ألسخر!.التاس

إلىسليماننسبأحدأأنالاياتفييتقدملمأنهالمعلومومن

نفيوجهماهوالأذهانإلىيتبادرالذيالسؤالفإنولذلكالكفر،

لسابق.المصدرا:رإجع2().3402/"زيالرإ"تفسير:رإجع(1)

لتحريراوتفسير؟2902/"سميالقاو"تفسير؟932/\المنار""تفسير:راجع)3(

التونسيةالدار627،صالثانيالكتاب!اعاشور،بنللطاهروالتنوير"
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أخبرماوبينالنفيهذابينالعلاقةهيوماهنا،ف!سليمانعنالكفر

؟سليمانملكعلىالشياطينتتلوامااليهوداتباععنبه

:أسبابئلائةذلكفيذكروقد

تعجبونألا:قالواأنهماليهودأحباربعضعنرويماأحدها:

هذهاللهفأنزلساحرا،إلاكانومانبياكانسليمانأنيزعممحمدمن

الاية.

داودبنسليمانذكرلمالمج!اللهرسولأنالطبريتفسيرفيجاء

الحقيخلطمحمد!إلىانظروااليهود:أحباربعضقالالمرسلينفي

وفي،الريحيركبساحراكأنهـانماالأنبياء،معسليمانيذكربالباطل

ماواللهنبياكانداودابنأنيزعم:وقالوامنهتعجبواأنهمأخرىرواية

الاية.هذهاللهفأنزل،ساحراإلاكان

عنالسحرأخذواأنهمزعمواأليهودمنالسحرةأنوثانيها:

منه.تعالىاللهفنزهه،سليمان

منهاللهفبرأهبالسحركانملكهقوامأنزعمواقوماأنوثالثها:

منهبرأهالذيأنتعالىبينثمكافرا،ساحرأكونهينافينبياكونهلا!

ذكرهتقدمماإلىبهيشيركفرو(!،ألثميطب!ولبهن:فقالبغيرهلاصق

بهماتعالىبينثم،سليمانإلىوينسبهلنفسهكالحرفةالسحراتخذممن

تعالى:فقالبالسحرأولاكفرواماأنهميتوهمأنيجوزكانفقد،كفروا

ألسخر!)1(.الناس!يعفمون

!وما:تعالىقولهأنإلىذهبواالعلماءمنكثيرينفإنولذلك

عنكنىتعالىوأنهالسحرمنبخظنرلسليمانتبرئةيعدسلئمن!!فر

،2164/"الطبري"تفسير:راجع؟3452،502/الكبير""التفسير:راجع(1)

174.

301

http://kotob.has.it



عنه،معصوماكاننبيأكانمنوأنكفر،أنهعلىليدلبالكفرالسحر

وعبادتها،والشياطينالأفلاكإلىبالتوجهيكونلكونهكفراكانهـانما

)1(.تعالىدونهمؤثرةأنهاوزعم

اعتراضهو"سليمانكفر"وما:قولهأنالألوسيالإماميذكر

محمدإلىانظروااليهود:قالحيث،إليهنسبوهعقا!زسسليمانلتبرئة

يركبساحرأكانوإنماالأنبياء،معسليمانيذكربالباطلالحقيخلط

الريح.

"لكن"لمناسبةرعايةالكنايةبطريقبالكفرالسحرعنسبحانهوعبر

الناسيعلمونكفرو(ألشيظب!ولبهن:تعالىقولهفيالاستدراكية

(.I"الحقيقيمعناهفيمستعملمعها!كفروأ!فإنألسخر!

سلئمن!!فر!وما:تعالىلقولهوالاوضحالأصحالمعنىلكن

وعبادةوالشركالردةمنوبرأه،!سساحتهنزهقدسبحانهالثهأنهو

تقولها،لمنوتكذيب-أوردتأنسبقكما-إليهنسبوهاالتيالاوثان

الاية.أولفيإليهاليهودنسبهالذيالسحرعنتنزيههبجانب

إليهمثناؤهجلاللهأضافالذين"إن:ذلكفيالطبريالإماميقول

اليهود،منوالكفرالسحرمنسليمانعهدعلىالشياطينتلتهمااتباع

بنسليمانإلى،ذلكمنالشياطينإلىذكرهتعالىاللهأضافهمأنسبوأ

منيستبعدكانإنماوأنه،وروايتهعلمهمنكانذلكأنوزعمواداود،

فحسنوابالسحر،اللهخلقوسائروالشياطينوالجنالإنسمنيستبعد

منعند،أنفسهم-السحرمنعليهماللهحرمماركوبهممن-،بذلك

.2802/"القاسمي"تفسير:راجع(1)

59؟1/القرإن"ظلال"في:إيضأرإجع33؟/18"المعاني"روح:راجع)2(
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فيالنهأنزلبمالهعلملاكانمنوعند،ونهيهأدنهبأمرجاهلاكان

وهو،سليمانمن-سليمانإلىذلكبإضافةوتبرأ،التوراةمنذلك

بل:وقالوأرسولأ،دثهكانيكونأنوأنكروابشرمنهم-!سيمأدلهنبي

ساحرا!كان

ينسبهمنهمكانمنعندوالكفرالسحرمندأودبنسليماناللهفبزأ

متزينينبالسحريعملونكانواالذينالاخرينوأكذبوالكفر،السحرإلى

عناللهفنفى،يعملهكانسليمانبأن،ذلكعملهمفيالجهلأهلعند

-اتبعواإنماأنهموأعلمهم،كافرأأوساحراكانيكونأن!سسليمان

كانمادون،سليمانعهدفيالشياطينتلتهما-بالسحرعملهمفي

أنزلهالذيكتابهفيبهأمرهمماواتباع،اللهطاعةمنيأمرهمسليمان

)1(.عليهاللهصلواتموسىعلى

تنزيهسلئمن!!فر!وما:تعالىقولهأنحيانأبوويذكر

إلىتدعيهمانسبةمنالشياطيناختلقتهماليس:أيالكفر؟عنلسليمان

عنمنزهفهوتعالىاللهنبأهومنكفر،لأنهسليمانتعاطاهسليمان

تعالى:قولهفيأنيبينثمالكفر.عنفضلأوالصغائرالكبائرالمعاصي

يقعأنيمكنلاعمنالشيءنفيصحةعلىدليلاسلئمن!صفر!وما

نسبهماأنعلىهذايدلولاالكفر،منهيقعأنيمكنلاالنبيلأن،منه

معالكفرإليهنسبواأنهميحتملإذكفرا،يكونسليمانإلىاليهود

.(السحر)2

وطهره!س،سليمانسيدنابرأقدالكريمالقرانيكونوبذلك

بأنهزعمهمذلككانسواء،عليهوادعوهاليهود،بهرماهماكلمن

/2(1القاسمي"تفسير:أيضاراجع؟2412،413/"الطبري)تفسير:راجع(1)
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لنسائهمحاباةالأوثانعبدبأنهعليهافتراؤهمكانأوساحرأكان

اللهفسبحان،الوثنيةوالمعابدالهياكللهنبنىأنبعد،الوثنيات

مزاعمعنداودبنسليمانورسولهنبيهنزهالذيالعظيمالعلي

اليهود.ومفتريات

منوأنبياءهرسلهعصمقدسبحانهاللهأنالعربيابنالإماميذكر

بإجماعهمالمسلميندينمنذلكواستقر،الشركمنوآمنهمالكفر،

يشكأوباللهيكفرواأنعليهميجوزأنهادعىفمن،عليههـأطباقهم،فيه

عليهمتجوزلابل،عنقهمنالإسلامربقةخلعفقد،عينطرفةفيهم

بلألاعتقاد،فيالكفرإلىينسبواأنعنفضلا،الأفعالفيالمعاصي

واعتقادا)1(.فعلاذلكعنالمنزهونهم

جريانمننبيكلعصمةوالإجماعبالبراهينعياضالقاضيوقرر

يلقيهماعليهيشبهأنأوسهوا،ولاعمدالا،لسانهأوقلبهعلىالكفر

يتقولأنأو،سبيلعليهللشيطانيكونأو،الشيطانيلقىبماالملك

)2(.عليهينزللمماسهواولاعمدااللهعلى

الكفر.منالانبياءعصمةعلىالعلماءأجمعفقد

معصومونالأنبياءأنعلىاجتمعتقدالأمةأنالرازييذكر

علىالكفريجوزونفإنهمالخوأرجمنالفضيليةإلاوالبدعةالكفرعن

الكفرصدوريجوزعندهملأنوذلك،والسلامالصلاةعليهمالأنبياء

)ص!(.عنهم

عصمتهمعلىالأمةفأجمعتالكفروأما:المواقفسرحفيوجاء

الأزارقةأنغير،ذلكفيمنهملأحدخلافولاوبعدهاالنبوةقبلمنه

2/753.الشفا"9:راجع)2(30.013/"القرآن"أحكام:راجع)1(

الأنبياءعصمةعنالحديثفصلتأنسبقوقد93،صالأنبياء"!عصمة:راجع)3(

231.-02هصاليهود"وأكاذيبمطاعنعنداوداللهنبي"تنزيهكتابيفي
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تجويزفلزمهمكفرعندهمذنبوكلالذنبعليهمجوزواالخوارجمن

الكفر)1(.

وصفاتهبالنهالجهلمنالأنبياءعصمةأنعياضالقاضيويذكر

بالنهالجهلمنالنبوةقبلمعصومونالأنبياءأنوالصوأب،خلاففيه

والاثارالأخبارتعاضدتحيث،ذلكمنسيءفيوالتشككوصفاته

علىونشأتهمولدوا،منذالنقيصةهذهعنبتنزيههمالأنبياءعن

ألطافونفحات،المعارفأنوارإسراقعلىبل،والإيمانالتوحيد

.السعادة

عرفممنواصطفىنبئأحدأأنالأخبارأهلمنأحدينقلولم

بعضهماستدلوقد،النقلالبابهذاومستند،ذلكقبلهـاسراكبكفر

)2(.سبيلههذهكانتعمنتنفرالقلوببأن

افترته،مابكلنبينارمتقدقريشاأنذلكعلىالأدلةأقوىومن

تعالىاللهنصمما،واختلقتهأمكنهامابكلأنبياءهاالأممكفاروعثر

منهملواحدتعييراذلكمنشيءفينجدولمالرواةإلينانقلتهأو،عليه

عليه.جامعهمقدكانمأبتركبذمهوتقريعه،الهتهبرفضه

معبودهفيوبتلونه،مبادرينبذلكلكانواوقعقدهذاكانولو

فيوأقطعأفظعقبليعبدكانعمابنهيهملهتوبيخهمولكان،محتخين

قبل.مناباؤهميعبدكانوماالهتهمتركهمعنبنهيهمتوبيخهمنالحجة

سبيلايجدوالمأنهمعلىدليلعنهالإعراضعلىإطباقهمففي

القبلة،تحويلعنديسكتوألمكما،عليهسكتواومالنقلكانلوإذ،إليه

للسيد"المواقفواسرح358؟صللإيجياالكلامعلمفيإالمواقف:راجع)1(

.3402،502/الشريف

الخفاجيللشهاب"الرياضو"نسيم2/971؟عياضللقاضيازالئمفا":رإجع)2(

4/38-04.

701
http://kotob.has.it



)1(،عنهماللهحكاهكماعليهأ!،كالؤاالققتلنهمعنولئهخ!ما:وقالوا

بالتهوالعلمالتوحيد،طريقعلىمعقودةشف!بزوالرسلالأنبياءفقلوب

غايةعلىيكونواأنبدولا،إليهأوحىوبما،بهوالإيمان،وصفاته

وأذلكمنبشيءالجهلعنوألانتفاءواليقينالعلمووضوحالمعرفة

بذلكالمعرفةيضادماكلمنوالعصمة،فيهالريبأوالمريبالشك

واليقين.

الواضحةبالبراهينيصحولا،عليهالمسلمينإجماعوقعماهذا

)2(.سواهالأنبياءعقودفييكونأن

هو!سسليمانسيدناأنالمبحثهذاخلالمنلناتبينوهكذا

ركأ.اللهاصطفاهمالذينالأخيار،والرسلالأطهار،الائبياءمنواحد

والنبي،العادلالملكفكانوالنبوةالملكبينجمعقدوأنه

عليهاللهفأنعم،بعدهمنلأحدينبغيلابملكتفردوقد،الصادق

رماهماكلمنوعصمه،والمفترياتالأكاذيبعنونزهه،بالمعجزات

وبهتانا.زورااليهودبه

!!!

.2/027"لشفاا":جعرا(1)

.2/596بقلساالمصدرا:جعرا(2)
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ألم!وص!!*!9أأ

الثالثالفصل
سليمانالنبيعصمةحولشبهات

عليهاوالردالحريمالقرآنفي

تمهيد.

الصلاعنبالخيلاشتغاله:الأولىالشبهة:الأولالمبحث

وإنابمه!سليمانفتنة:الثانيةالشبهة:الثانيالمبحث

الذعلىيدلالمغفرةطلبه:العالثةالشبهة:الئالثالمبحث

19**!!!صلم!
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فيك!رسليمانلسيدناوالرسالةالنبوةثبوتعنتحدثتأنبعد

واطلعنا،لهاعرضتالتيالكريمةالقرانيةالاياتخلالومنالكريمالقران

بزأقد!نجهاللهأنوتبتن،عليهبهااللهمنالتيالمعجزاتبعضعلى

الله.لعنهم-اليهودعليهبهاشنعالتيالمفترياتمنعصمتهوأكدساحته

الشبهاتبعضعنأتحدثأنينبغيالنقاطهذهمنانتهيتأنبعد

إنكارهممنانطلاقاالكريمالنبيهذالعصمةالمخالفونبهاتمسكالتي

واعتمدوا،منهموقوعهاجؤزواحيثالصغائرمنعموماالأنبياءلعصمة

مذهبهم:صحةعلىبهااحتجواالتيالقرانيةالنصوصبعضعلى

الأنبياءعلىللصغائرالمجؤزينأن"اعلم:عياضالقاضييقول

علىاحتجواالمتكلمينمنذلكعلىشايعهمومنوالمحدثينالفقهاءمن

نأغيرمن-ظواهرهاالتزمواإنوالحديثالقرانمنكثيرةبظواهرذلك

الكبائرتجويزإلىبهمأفضت-وطريقةمذهباواتخذوها،أكثرهايؤولوا

بهاحتجواماوكلفكيف،مسلمبهيقوللاماوهو،الإجماعوخرق

،مقتضاهفيالاحتمالاتوتقابلت،معناهفيالمفسروناختلفمما

يكنلمفإذا،ذلكمنالتزموهمابخلافللسلففيهاأقاويلوجاءت

الدلالةوقامتقديما،بهاحتجوافيماالخلافوكانإجماعا،مذهبهم

صح)1(.ماإلىوالمصير،تركهوجب،غيرهوصحة،قولهمخطأعلى

بعدها؟وما48صللرإزيالأنبياء"و"عصمة081؟2/9080"الشفا":راجع)1(

.4/23،حزملابنوالفصل
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هؤلاءاحتجالخصوصوجهعلى!سسليمانبسيدنايتعلقوفيما

فينزلتالتيالقرانيةالاياتمنلعددفهمهمعننتجتثلاثبشبهات

خاصا.فهمأالكريمالنبيهذاحق

!!!!
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الأولالمبحث

الأولىالشبهة

تعالى:قولهمنفهموهبماتمشكهم

والأغناق!بألتمولىم!الافطفقكلردوها!بالحمابتوارتحتئ

31-33،:أص

!!.الجادالقنفتتبالعثىلخهعرض!إذ:تعالىبقولهولنبدأ

سيدناحقفيتعالىقولهعقبالكريمةالآيةهذهوردتفقد

أؤاب!.إنهإئعئد!ئغة!ممصسليمان

:وجهانالايةهذهتفسيرففيذلكوعلى

كذا.فعلأنهأعمالهمنكانإذهو،العبدنعم:التقدير:الأول

ذإمحمد،النبيأيهايااذكر:والتقدير،كلامابتداءأنه:الثاني

وكذا.كذاعليهعرض

وعلى،رأيعلىالصباحإلىالشمسزوالمنوقتهيكونوالعشي

الأرجح.وهوالنهاراخرإلىالعصرحينمنيكوناخررأي

بوصفين:وصفتحعثالخيلهيالجيادوالصافنات

والصافن،قدميهيصفنالذيهو:والصافن،الصافنات:أولهما

غيرها)1(.أوالخيلمنالواقفالعربكلاممن

للالوسي"المعانيو"روح402؟26/302،"الرازيالفخر"تفسير:رإجع)1(

=معناهصفونهاإن:وقيل15/291،391"القرطبيو"تفسير،23/918،091
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جواد،جمعوالجياد"الجياد":الايةهذهفيللخيلالظفي!والصفة

،البذلالسريعهوالناسمنالجوادأنكما،الجريالشديدوهو

وحركتها)1(.وقوفهاحالتيوالكمالبالفضيلةوصفهافالمقصود

الآية:هذهتفسيرفيكثيرابنالحافظيقول

الخيلوسلطانهمملكتهحالفيغوونزسليمانعلىعرضإذ:أي

حافروطرفثلاثعلىتقفالتيوهيمجاهد:قال،الصافنات

)2(.السلفمنواحدغيرقالوكذا،السراعوالجياد،الرابعة

الخيلهذهأنالكلبيعنرويفقد،الكثرةهنابالجمعأريدوقد

فأصابهما،ونصيبيندمشقأهل!رسليمانغزاحيث،فرسألفكانت

فيوردكمالمجي!نبينالغيرتحللمالغنائمبأنالروايةهذهواستشكلت

)3(.غنيمةلافيئاتكونأنيحتملبأنهوأجيب،الصحيحالحديث

أبيهعنسليمانورثهاقد،فرسألفكانتأنهامقاتلعنوورد

)4(.العمالقةمنأصابهاقدأبوهوكاننج!لأ،داود

!ربزالأنبياءبأنالأولىعلىزيادةأيضاالروايةهذهواستشكلت

بهمحتجاالصديقبكرأبورواهالذيالحديثفيجاءكمايورثونلا

تأخذهملاالذينوهمالصحابةبمحضروالعوالي"فدك"مسألةفي

"تفسير:)راجعثلاثعلىيقومحتىالحافرطرفعلىاليدينإحدىرفع=

.(15391/(1القرطبي

يعني:،بالجودةفوصفهاحركتهاحالوأما،بالصفونفوصفهاوقوفهاحالأما)1(

فإذا،إلاسكالأحسنعلىمواقفهافيمطمئنةساكنةكانتوقفتإذاأنها

تلحقلمطلبتوإذا،لحقتطلبتفإذاجريها،فيسراعأكانتجرت

402(.26/(1الرازيالفخر"تفسير:)راجع

23/89.99،"الطبري"تفسير:أيضاراجع4/33؟"العظيمالقرآن"تفسير)2(

/15.391"القرطبيو"تفسير؟23091/"المعاني"روح:راجع)3(

15/391."القرطبيو"تفسير؟23091،191/"المعاني"روح:رأجع)4(
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حيازةبالإرثالمرادبأنأيضاعليهوأجيب،لائملومةاللهفي

)1(.الملكلاالتصرف

ألفعشرينكانتأنهاالتيميإبراهيمعنوغيرهجريرابنوأخرج

لمهـاذاالاستبعاد)2(.سوىالشيءهذافيوليس،أجنحةذاتفرس

فيماأو،مرفوعصحيحخبرفيهاليسإذذلكفيالأخبارإلىيلتفت

خيلهي:نقولأنفلنا-الألوسيالإماميقولفيما-عليهيعولحكمه

أسبابمنبسببإليهوصلتالملوكعندتكونالتيكالخيللهكانت

)3(.الشمسغربتحتىعليهتعرضتزلفلمفاستعرضهاالملك

حمثأخببتإق!فقال:ذلكبعدعنهيحكيسبحانهفإنهولذلك

32(.أص:بالححاب!توارتحتئربئبمرعنالحير

ذلكوحكيالخير)4(.:الخيلتسميوالعرب،الخيلبالخير:يعني

الحديث:فيوردفقد،بهاالخيرلتعلقذلكولعل،والسديقتادةعن

لماأنهأيضاوورد(.")القيامةيومإلىالخيرنواصيهافيمعقود"الخيل

بنزيدوهوالخيرا،زيد"أنت:لهقال!ييهالنبيعلىالخيلزيدوفد

)6(.المنافعمنفيهالماخيراالخيلسميتإنما:وقيلالشاعر،مهلهل

.23/191"نيلمعاا"رو!:جعرا(1)

متضاربةأقوالعلىالخملهذهعددفياختلفواقدالعلماءأنحيانأبويذكر(2)

7/793(.11المحيط"البحر:)رأجعبذكرهاالورقسودوا

Y./'191"المعاني"روخ:راجع)3(

العينانهملت:فتقول،واللامالراءبينوتعاقبالخيلالخيرالعربتسمي)4(

العربكلامفيالخير:الفراءقال،خدعتإذ!وخترتوختلت،وانهمرت

واحد.والخيل

لابن"الأصول"جامع:)راجعوالنسائيومالكومسلمالبخاريرواهحديث)5(

5-594/الأثير r).

23.191/(المعاني"روخ:رأجع)6(
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منعنهصدربماأعترأفا!!سليمانقالهالقولهذاأنالألوسييذكر

ماعلىوعقرهاالخيلبردالأمرمنيعقبهلماوتمهيدا،عليهوندمألاشتغالا

33(.:أصوالأغناف!بآقموقمسالافطفقكل!ردوهأ:تعالىفقال،المشهورهو

اشتغلقد!م!أنهوالمفسرينالسلفمنواحدغيرذكرفقد

العصر.صلاةوقتفاتحتىبعرضها

وقعدالأولىالصلاةسليمانصلى:ومقاتلوالكلبيالحسنقال

منهاعليهفعرض،فرسألفوكانت،عليهتعرضوهيكرسيهعلى

ولم،الصلاةوفاتتغربتقدبالشمسفإذاالعصرلصلاةفتنبه،تسعمائة

بالسيف،فعقرهافردوهاعلي"،"ردوها:فقال،فاغتملههيبةبذلكيعلم

فهياليومالعتاقالخيلمنالناسأيديفيفما،مائةمنهاوبقيدلهقربة

)1(.الخيلتلكنسلمن

ولاالظهرصلاةالوقتذلكفيكانما:وقيل:القشيريقال

!سسليمانوكانعنها،فشغلنافلةالصلاةتلككانتبلالعصر،صلاة

التأخروظنواالنفلأوالفرضمننسيماأحديذكرهفلممهيبأ،رجلا

"إني:التلهفسبيلعلىوقال!،الفائتةالصلاةتلكسليمانفتذكرمباحأ،

الأفراسبردوأمر،الصلاةعن:أيربي"؟ذكرعنالخيرحبأحببت

وأعناقها)2(.عراقيبهابضربوأمر،إليه

يتركهالمأنهبهيقطعالذيأنيذكركثيرابنالحأفظفإنولذلك

حتىالعصرصلاهعنالخنددتىيوملمجيمالنبيسغلكمانسيانأبلعمدأ

وجه)3(.غيرمنالصحيحينفيثابتوذلك،الغروببعدصلاها

راجع:4/33؟كثير"ابن"تفسير:راجع؟15591/"القرطبي"تفسير:رأجع)1(

.11/23191المعاني"رو!

.51/591،691"القرطبي"تفسير:راجع)2(

الشمس=غربتمابعدل!لمحبهعمرجاء:قالل!حتهجابرعنوردمأذلكمن)3(
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،والقتالالغزولعذرالصلاةتأخيرملتهمفيسائغأكانأنهويحتمل

فنسخمشروعاكانهذاأنالعلماءمنطائفةادعىوقد،للقتالترادوالخيل

والمضايقةالمسايفةحالفيذلكإلىذهبمنومنهم،الخوفبصلاةذلك

فتحفيرفبئالصحابةفعلكماسجودولاركوعولاصلاةتمكنلاحيث

وغيرهما.والأوزاعيمكحولعنمنقولوهو"تستر"،

بالشوفمسطافطفقعك!ردوها:بعدهاقاللأنهأقربوالأول!

!!ه.وألأغناف

عبادةعنتشغلينيلاواللهلا:سليمانقال:البصريالحسنقال

:السديوقال،قتادةقالوكذا.فعقرتبهاأمرثم.عليكمااخرربي

)1(.بالسيوفوعراقيبهاأعناقهاضرب

سليمانمسحمعنىفيالتأويلأهل"واختلف:الطبريالإماميقول

..وأعنأقها.الجيادالخيلهذهبسوق

قولهم:منأعناقها،وضربعقرهاأنهذلكمعنى:بعضهمفقال

والسدي،والحسنقتادةعنذلكوروي،عنقهضربإذاعلاوتهمسح

فكشف.ربيعبادةعنتشغلينيلاواللهلا:قالسليمانأنذكرواحيث

أعناقها.وضربعراقيبها

لها،حبابيدهوعراقيبهاأعرافهايمسحجعلبل:اخرونوقال

ر!كظ")2(.عباسابنعندلكوروي

العصرأصليكدتماوالله،اللهرسوليا:ويقولقريشكفاريسبفجعل=

:فقالصليتهاإ،ما"والله!لجد:إدتهرسولفقال،تغربالشمسكادتحتى

مابعدالعصرفصلىلهاوتوضأناللصلاة!يخيراللهنبيفتوضأبطحانإلىفقمنا

.المغرببعدهاصلىثمالشمسغربت

4/33.34،"العظيمالقران"تفسير:راجع)1(

.23001/"الطبري"تفسير:راجع)2(
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أشبهالقولهذاأنذكرحيثعباسابنقولالطبريرجحوقد

بالعرقبة،حيواناليعذباللهشاءإنيكنلملمجييماللهنبيلأنالايةبتأويل

إليها،بالنظرصلاتهعناشتغلأنهسوىسبببغيرمالهمنمالاويهلك

إليها)1(.بالنظرباستغالهلهاذنبولا

نظر،فيهجريرابنرجحهالذي"هذاأنيرىكثيرابنالحافظلكن

للهغضبأكانإذاسيماولاهذا،مثلجوازسرعهمفييكونقدلأنه

خرجلماولهذا،الصلاةوقتخرجحتىبهااستغلأنهبسببتعالى

تجريالتيالريحوهومنهاخيرهوما!ضاللهعوضهتعالىللهعنها

أسرعفهذا12،أسبأ:ثئهر!ورواحهاشثهر!غدوهاأصابحيثرخاءبأمره

.(Y)"الخيلمنوخير

الريحلهسخرذلكفعللما!سأنه"يروى:أنهالألوسيويذكر

له")3(.كرامة

الخيلعراقيببضربسليمانأمرأنالقرطبيتفسيرفيوجاء

كانتإذاجائزالبهائمذبحإذ،للأفراسمعاقبةذلكيكنلموأعناقها

،الصلاةعنذلكبعدالخيلتشغلهلاحتىنفسهعاقببل،مأكولة

الحالفيذبحهاثمالنفار،عنبألعرقبةفحبسهاليذبحهاعرقبهاولعله

عنشغلتهلمافأتلفهاسرعهفيمباحاكانذلكلأنأوبلحمها،ليتصدق

بهذاعليهاللهفأثنى،اللهعنيشغلهمانفسهعنيقطعحتى،اللهذكر

يومفيالمسافةمنعليهايقطعفكان،الريحلهسخربأنأثابهأنهوبين

ورواحا)4(.غدواسهرينفيالخيلعلىمثلهيقطعما

.23001/لسابقاالمصدر:جعرا(1)

4.34/(!العظيمالقران"تفسير:راجع)2(

23/391."المعاني"روخ:راجع)3(

15/691.القرإن"لأحكام"الجامع:راجع)4(
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إتلافهاالقطعبهذاأرأد-هؤلاءرأيحسب-!سأنهذلكومعنى

لغفلته.سببابهاقلبهتعلقوصار!ربهعبادةعنسغلتهحيث

وتحريقهاثيابهمتقطيعفيالصوفيةمنوغيرهالشبلياستدلوقد

يجوزلالأنه،القرطبييقولكمافاسداستدلالوهوهذأ،سليمانبفعل

ثوبإفساديجوزلالأنهالفساد،فعلأنهمعصومنبيإلىينسبأن

)1(.صحيحلغرضلاصحيح

وحاشا،إليهيلتفتأنينبغيلاباطلقولهذاأنالألوسيويذكر

لأنسبيلولهعبادةعنبهسغلأنهلمجردمحترمامالايتلفأناللهنبي

تلكأنعلى،!ثإليهالقربأجلمنهونفعمعملكهعنيخرجه

منتعالىأدلهمعاذوافتخارابطراواستعرضهااقتناها!يكنلمالخيل

للتطلعواستعرضهاسبحانهاللهطاعةفيبهاللانتفاعاقتناهاهـأنما،ذلك

.عبادةذلكوكلإصلاحإلىيحتاجماشأنهامنليصلحأحوالهاعلى

فاستدلال،أخرىبعبادةلشغلهعبادةنسي!سأنهيلزممافغاية

)2(.صحيحغيرسرهقدسالشبلي

قد!ترسليمانسيدناأنفييتلخصالجمهوررأيفإنوبذلك

بحسنهافتشاغلعشيايديهبينفأجريتالخيلمنالافعليهعرضت

حتىالعصرصلاةتركإنه:قالواحيثلهذكرعنومحبتهاوجريها

بالسيفوعرأقيبهاأعناقهايضربفطفقعليردوها:فقالالشمسغربت

وهيمنهابأسرعاللهفأبدلهالذكر،ذلكعنالذهولسببكانتلما

الريح.

h.5/791القرإن"لأحكامالجامعفيذلك"تفصيل:راجع)1(

(Y)الوهابعبدالشيخأنأيضاالألوسيويذكر،23191/أالمعانيروح9:راجع

كتابهفيوذلكالشبليإليهذهبماصحةعدمعلىأيضانبهقدالشعراني

الأكابر".عقيدةفيوالجواهر"اليوافيت
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عرضوهاالتيالقصةفيبأنالرأيهذأعلىحيانأبوعقبوقد

للأنبيأء)1(.بالنسبةذكرهيليقلاماوفيها،عنهكفيناالنبوةمنصبمنغضأ

النهنزهقدماعلىتأولوهقدبذلكالقائلينأنحزمابنالإماموبئن

معصومبنبيفكيف،وغيرهزمانناأهلمنعقلمنمسكةأدنىمنعنه

.الصلاةعنبهااشتغلإذالخيلقتلأنهفيمفضل

جمعتقدباردةسخيفةمكذوبةموضوعةخرافةهذهأنويرى

خيلمعأقبةفيهالأن،شكبلازنديقاختراعمنوأنها،القولمنأفانين

تضييعونسبة،معنىبلابهمنتفعمالهـاتلافبها،والتمثيللها،ذنبلا

وهذاذنبها،علىلاذنبهعلىالخيليعأقبثممرسلنبيإلىالصلاة

)2(.مرسلبنبيفكيف،سنينسبعابنصبييستجيزهلاأمر

ر!يهبنعباسابنالإمامقولإلىمال!قدحجرابنالإمامفإنولذلك

)3(.الصوابإلىالأقربهوأنه-الطبريعنناقلا-وذكر

دلكعلىواستدل،بالقطعالمسحتفسيرالرازيالإمامواستبعد

يلي:بماالاستبعاد

معنىلكانقطعهاوالأعناقالسوقمسحمعنىكانلوأنه:الأول

لامماوهذاقطعها،6،:المائدة1وأزط!خ!برءوسكخ!وأتسحوأ:قوله

العنق،ضربمنهفهمفربمابالسيفرأسهمسحقيللوبل،عاقليقوله

والذبح.العقرالمسحمنالبتةيفهملمالسيفلفظيذكرلمإذاأما

منأنواعأ!ترسليمانعلىجمعواالقولبهذاالقائلون:الثائي

المذمومة:الأفعال

7.693/"المحيط"البحر:راجع(1)

11..415/"والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل:راجع)'(

8/945."الباري"فتح:راجع(3)
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بحبألاستغالعليهاستولىأنهو)ثانيها(:.الصلاةترك)فأولها(:

كلراسالدنيا"حبلمجير:وقال،الصلاةنسيحيثإلىالدنيا

يشتغللمالعظيمالذنببهذاالإتيأنبعدأنهو)ثالثها(:")1(.خطيئة

!ردوها:بقولهالعالمينربخاطبأنهو)رابعها(:.البتةوالإنابةبالتوبة

الخسيس.الخادممعإلاالحصيفالرجليذكرهالاكلمةوهذهعك!

وأعناقها،سوقهافيالخيلبعقرالمعاصيهذهأتبعأنهو)خامسها(:

أنواعفهذهلماكله"،إلاالحيوانذبحعن"نهى:أنهلمج!النبيعنوروي

سيءعلىيدللمالقرانلفظأنمع!زسليمانإلىنسبوهاالكبائرمن

قوله:عقبتعالىاللهذكرهاإنماالقصصهذهأنو)سادسها(:.منها

بلغوالماالكفاروأن16(،:أص!الحسابيؤمىقئلقظنائناجملرلشا!وقالوأ

محمديااصبر:!ي!لمحمدتعالىاللهقالالحدهذاإلىالسفاهةفي

ذكرثمداود،قصةوذكر17(،:أصدأود!عئدفا!وأدبمزسفاهتهمعلى

يااصبر:!ستلمحمدقالتعالىأنهالتقديروكان،سليمانقصةعقبها

يكونإنماالكلاموهذا.سليمانعبدناواذكر،يقولونماعلىمحمد

الفاضلةبالأعمالالقصةهذهفيأتى!ترسليمانإنقلنالولائقأ

الشهواتعنوأعرض،أدلهطاعةعلىوصبر،الحميدةوالأخلاق

الموضعهذافي!ترسليمانقصةمنالمقصودكانلوفأما،واللذات

القصةهذهذكريكنلمالجسيمةوالذنوبالعظيمةالكبائرعلىأقدمأنه

الأقوالهذهعلىيناديتعالىاللهكتابأنفثبت،الموضعبهذالائقا

)2(.والإبطالوالإفسادبالردالفاسدة

إليمانبنوحذيفةمالكبنأنسمنكلرواهحديثمنجزءهوالقولهذا)1(

،البصريالحسنكلاممنالقولهذ!أنالعلماءرجحوقد-سر،النبيعن

4/605.11/16،الأثيرلابن"الأصول"جامعفيذلكتفصيلرإجع

.26502،602/"الرازي"تفسير:راجع)2(
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بالشوقممئمطا!فطفق:تعالىقولهأنالمواقفسرحفيوجاء

سفقتهلشدةوإظهارالهاإكراماوأعناقهارؤوسهايمسح:معناهوالأغناق!

)1(.الدينأعداءدفعفيالأعوانأعظممنلكونهاعليها

الشصسإلىترجععلى!!ردوها:قولهفيالهاءأنيرىمنوهناك

قوله:فيالتاءمثل"ردوها"فيالهاءأنذلكومعنى،الخيلإلىلا

الموكلينعلبتربزللملائكةوالخطاب،السمسإلىأيضاترجع"توارت"

صلاةفاتتهبالخيلاستغلىلما!ر-سليمان-أنهرويحيثبها،

درطلبإلىإسارةعك!!ردوها:فقوله،الشمسيردأناللهفسألالعصر

أنهوردحيثوجههتعالىاللهكرمعليعنالقولهذافروي،الشمس

:أي؟توارتحتىللجهادالأفراسبعرضاستغل!سسليمانأنذكر

بالشمس،الموكلينللملائكةاللهبأمرفقال،بالحجابالشمسغربت

اللهأنبياءوأنوقتهافيالعصرصلىحتىفردوهاالشمسيعني!رذوهآ!

)2(.معصومونلأنهميظلمونلا

بعدةذلكعلىواستدل،القولهذابطلانالرازيالإمامبينوقد

:وجوه

،مذكورةغيروالشمس،تصريحامذكورةالصافناتأن:الأول

المقدر.إلىعودهمنأولىالمذكورإلىالضميروعود

توارتحتىربيذكرعنالخيرحبأحببت"إني:قالأنه:الثاني

إني:يقولكانضيهزسليمأنأنعلىيدلاللفظهذاوظاهربألحجاب"،

توارتأنإلىالكلماتهذهيعيدوكان،ربيذكرعنالخيرحبأحببت

.بالحجاب

211./3"المواقف"سرح:راجع(1)

15691"القرطبي"تفسيرفيذلكتفصيلراجع(2) Iللالوسي"المعانيو"روح؟

23/391،.491
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حينأنهمعناهكانبالحجابالصافناتتوارتحتىالمرادقلنافلو

عنغابتأنإلىالكلمةهذهيقولكانجريها،حالعليهابصرهوقع

مناسب.وذلكعينه

كانأنهمعناهكانبالحجابالشمستوارتحتىالمرادقلناولو

غايةفيوهذا،المغربوقتإلىالعصروقتمنالكلمةهذهعينيعيد

البعد.

إلى،توارتحتى:قولهفيالضميربعودحكمنالوأنا:الثالث

لقوله:منافيأهذاكانالعصرصلاةتركأنهعلىاللفظوحملنا،الشمس

اللهذكرعنكانتلوالمحبةتلكفإنربي"،ذكرعنالخيرحب"أحببت

الله.ذكرتركولماالصلاةنسيلما

غربتحتىالخيلبتلكمشغولابقي!سأنهبتقديرأنه:الرابع

فالأليق،قوياوجرماعظيماذنباذلكفكان،العصرصلاةوفاتتالشمس

علىيقولأنفأما،التوبةإظهارفيوالمبالغةوالبكاءالتضرعالحالةبهذه

الكلمةهذهبمثلعليردوها،العالمينوربالعالملإلهوالعظمةالتهورسبيل

عنيصدرلافهذا،العظيمالجرمذلكعقيبالأدبجهاتكلعنالعارية

.المكرمالمطهرالرسولإلىإسنادهيجوزفكيف،الخيرعنالناسأبعد

تعالى،اللههووالكواكبالأفلاكتحريكعلىالقادرأن:الخامس

قالوا:فإن،عليردوها:يقولولا،عليردها:يقولأنيجبفكان

قوله::فنقول،المخاطبتعظيمعلىللتنبيهالجمعصيغةذكرإنما

رعايةاللفظبهذايليقفكيف،الإهانةأنواعبأعظممشعرلفظ!ردوها!.

التعظيم.

مشاهداذلكلكانالغروببعدرجعتلوالشمسأنالسادس!:

نقلهعلىالدواعيلتوفرتكذلكالأمركانولوالدنيأ،أهللكل

.فسادهعلمناذلكأحدينقللموحيث،هـاظهاره
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!!،الجيادالصنفتتبائعثىعتيماعرض!إذ:قالتعالىأنه:السابع

المذكورينأكرمإلىالضميروعودبألححاب!،توارل!!حتى:قالثم

فأبعدهما،العشيوأماالجياد،الصافناتهوالمذكورينوأقرب،أولى

أولى.الصافناتإلىالضميرذلكعودفكان

توأريعلى!بالحجابتوارت!حتى:قولهحملأنذكرنابمافثبت

نأطلبمنهالمرادأنعلىعك!،!رذوها:قولهحملوأن،الشمس

)1(.النظمعنالبعدغايةفيكلامغروبهابعدالشمساللهيرد

وليس،مسلمغير!سلسليمانالشمسبردالقولفإن،وبالجملة

ثبوته،لعدمولكنالفلاسفةيزعمهكمانفسهفيالردهذالامتناعذلك

قالمالنحوذلكعلىالآيةحمليأبىالسليمالذوقأنإلىبالإضافة

)2(.حيانأبوقالكماالقولغريبمنفهو،وغيرهالرازي

المسحيفسرالذيالوجههذاالمفسرينبعضتجنبوقدهذا

مستعارالمسحأنفذكروا،إليهوجهالذيالنقدمنيسلمواحتىبالقطع

لأنجلدكشطأوناربكياللهسبيلفيالموقوفةالخيلبسمةللتسويم

الإزالةتلكفشبهتالجلد،ظاهرعلىالتيالرقيقةالجلدةيزيلذلك

به.ملتصقمنالممسوحظهرفيماعلىالمسحبإزالة

ذلكوكان،تعالىأدلهسبيلفيالخيلهذهحبس!سإنه:فقيل

اللهسبيلفيمحبوسةخيلأنهالتعرفلهاوسمامنهالصادرالمسح

سرعنافيبهبأسولابالنار،الوسممنأليوميفعلمانظيروهو،تعالى

الوسممنأهونبألسيفالوسمرأى!سولعله،الوجهفييكنلمما

بينهم.الأعصارتلكفيالمعروفهوكانأو،فاختارهبالنار

"عصمة:كتابأيضاوراجع26،402،502/الكبير""التفسير:راجع)1(

8،274.275/الموإقف""شرح:أيضاراجع؟122صالأنبياء"

v.793/"المحيطالبحرو"تفسير؟23/391،491"المعاني"روح:راجع)2(
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منأنالعربيابنوذكر،القرطبيمنالقولهذاضعفوقد

وليمست،اللهسبيلفيوسئلهابالكيوسمها:فقالوهممنالمفسرين

)1(.بحالللوسممحلاالسوق

قوله:فيللخيلالضميربإرجاعقالمنهناكأنالالوسيويذكر

للتعليل.ربيذكرعنقولهوجعل"توارت"حتى

فيكان!سليمانأنذكرالنحاسأنالقرطبيتفسيرفيجاء

كانلأنه،بيدهفأسارغنمتقدعليهلتعرضبخيلإليهفجيء،صلاة

الاصطبلات.وسترتها،الخيلتوارتحتىيصلي

يعئنهم،لمالعلماءمنلطائفةأنهعلىالقولهذاحيانأبووذكر

حبأجتت!إق:صلاتهمنفرغلماقال!سسليمانسيدناأنوبين

يقولكأنه،ربيذكربسببالآخرةفياللهعندالذي:أيالحيز!؟

فطفقعليردوها:اصطبلاتهاأدخلتحتىالخيلرؤيةعنذلكفشغلني

مسحهوالزهريعباسأبنوقال،لهامحبةوسوقهاأعراقهايمسح

)2(.ومحبةلهاتكريمابيديهبلبالسيفيكنلموالأعناقبالسوق

لها،منهإكرامابيدهوأعناقهاسوقهايمسحأقبلأنهالقرطبييذكر

هذاقائلوقال،بخيلههذامثليفعلأنيقبحلاالجليلأنولعرى

له؟)3(.ذنبلامنومعاقبةإفسادذلكوفييقتلها؟كيف:القول

الأنبياءمناصبيناسبالذيهوالقولهذاأنحيانأبوويرى

ذكرهيليقلاماعلىاستملقدأنهإلىأسارحيثالجمهوربقولمعزضا

15/(القرانلأحكامو"الجامع؟4/9164العربيلابنأالقرآن"أحكام:راجع)1(

23/391.المعانيوروخ؟791

و"روح693؟7/"المحيطو"البحر؟15591/"القرطبي"تفسير:راجع)2(

.23491،591/"المعاني

15591(القرطبي"تفسير:رإجع)3( / P.
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للأنبياء)1(.بالنسبة

ماعلىالآيةالطائفةهذهتطبيقأنيخفىلاأنهيرىالألوسيلكن

جدا)2(.ركيكيقولون

خالفواوحديثاقديماالعلماءكبارمنعددبهقالأخيررأيوهناك

سيدناعصمةعلىالتأكيدعلىحرصوالكنهمالجمهور،رأيبه

!س.سليمان

بالعثىعثهعرض!إذ:الآياتهذهمعنىأنحزمابنالإماميذكر

توارتحئئربئبمرعنالحيزحمتأتجبتإقفقالا!3الجادالصنفنت

ظاهر31rrr-:أصوالأغناق!بآالئصوقم!الافطفقعكردوها!بالححاب

حتىربهذكرأجلمنالخيرحبأحبأنهأخبر!سأنهوهو،بين

بحجابهأ،الجيادالصافناتتوارتحتىأو،بالحجابالشمستوارت

لها.هـاكرامابهابرابيدهوأعناقهابسوقهامسحافطفقبردهاأمرثم

فيهاوليس،غيرهيحتمللاالذيالآياتظاهرهوهذاأنيقررثم

قدهذاوكل،الصلاةوتعطيلالخيلقتلمنذكروهماإلىأصلأإسارة

دونأحدقولفيحجةلاأنهإلىوينتهي؟فكيف،المسلمينثقاتقاله

!)3(.اللهرسول

وبرهن،دقيقاتفصيلاالقولهذافصلقدفإنهالرازيالإمامأما

بطلان-سبقكما-بينأنفبعد.دامغةوحججقويةبأدلةصحتهعلى

علىيناديتعالىاللهكتابأن"فثبت:بقولهعليهوعقبالجمهوررأي

المطابقالتفسيرأنذكروالإبطالوالإفسادبالردالفاسدةالأقوالهذه

فيإليهمندوباكانالخيلرباطإننقولأنوالصوابالقرآنلألفاظللحق

7.693/"المحيط"البحر:راجع(1)

23.591/"المعاني"روخ:راجع(2)

4/16."والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل:راجع)3(
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!ترسليمانإنثمجم!،محمددينفيكذلكأنهكما!سسليماندين

لاأنيوذكربإجرائهاوأمرالخيلبإحضاروأمرفجلسالغزوإلىاحتاج

دينه.تقويةوطلباللهلأمرأحبهاوإنماالنفسونصيبالدنيالأجلأحبها

عنالخيلحبألزمتإني:معناهالحيز!؟حمتأتجتت!إثق:فقوله

فيأنهكماالخيلارتباطلأن،التوراةوهوربيكتابعنأي،ربيذكر

قوله:أناعتبارعلىوذلك،ممدوحالتوراةفيقكذلكممدوحالقران

."لزمت"أ:معناه""أحببت

نأاعتبارعلى"الخيللهذهحبي"أحببتمعناهيكونأنويمكن

مايشتهيالذيكالمريضيحبهلاأنيحبلكنهسيئايحبقدالإنسأن

سيئا،أحبمنوأماالرديء،ولدهيحبالذيوالأب،مرضهفييزيد

المحبة.غايةذلككانيحبهأنوأحب

هذهأن:معناهربئ!؟بمر!عن:قولهفإنمعاالاعتبارينوعلى

،والهوىالشهوةعنلاوأمرهاللهذكرعنحصلتإنماالشديدةالمحبة

الاية.هذهتفسيرفيالوجوهأظهرهوهذاأنالرازيويرى

توارتحتىوتسييرهابإعدائهاأمر!اسفإنهالثانيةالايةفيأما

الخيلتلكيردوأبأنالرائضينأمرثم،بصرهعنغابت:أي؟بالحجأب

ذلكمنوالغرض،وأعناقهاسوقهايمسحطفقإليهعادتفلما،إليه

أمور:عدةالمسح

دفعفيالأعوانأعظممنلكونهالعزتهاوإبانةلهاتشريفا:الأول

العدو.

إلىيتواضعوالملكالسياسةضبطفيأنهيظهرأنأرادأنه:الثاني

بنفسه.الامورأكثريباشرحيث

فكان،وعيوبها،وأمراضهاالخيلبأحوالأعلمكانأنه:الثالث

.المرضعلىيدلمافيهاهليعلمحتىوأعناقهاسوقهاويمسحيمتحنها
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عليهينطبقذكرهالذيالتفسيرهذاأنإلىالرازيالإماموينتهي

منشيءنسبةيلزمنالافإنهعليهوبناءموافقا،مطابقاانطباقاالقرانلفظ

كيفالناسمنالتعجبسديد"أنا:ويقولوالمحذوراتالمنكرأتتلك

فيلهموليسيردها،والنقلالعقلأنمعالسخيفةالوجوههذهقبلوا

حجة")1(.عنفضلاشبهةإثباتها

رشيدالشيخفإن،القدأمىالعلماءبعضرأيهوهذأكانهـأذا

نأفذكرالموضوعهذأفيتحدثقد-المحدثينالعلماءمنوهورضا

العبدنعموهوالخيلاستعرضقدإسرائيلبنيوملكاللهنبيسليمان

الحيز!حمتأجتتإقفقال!الجاوالضنفتتبائصثىعل!هعرض!إد

ووحيهربى!تجر!عنولكننفسيهوىعنلاالخيلبنواصيالمعقود

توارث!حتئتعرضزالتفما،الحقعنللدفاعالخيلبرباطأمرالذي

حالها،لأختبرأو،ومدبرةمقبلةلأراهاعلى!!ردوها:فقالبالححاب!

وأعناقهاسوقهابمسحلأتمتعأووبأمراضها،بهاعالماكانإنه:قيلفقد

فيالخيلمحبيشأنهوكماوالأغناق!بافصوقم!طا!فطفقعليهفردوها

.وزمانجيلكل

نأعلىالاياتهذهفيشبهةأيأمدليل"فأي:قائلايتساءلثم

وأنه،الشمسغربتحتىبالخيلمشتغلاالعصرصلاةترك!ترسليمان

وأعناقها؟؟!!سوقهابقطعمنهاانتقم

حيث-اللهحاسبهم-القصاصأقاويلمنالكلامهذاأنويرى

القشور،بلوكالعلملبابعنواستغلوا،بقصصهمالتفسيركتبشوهوا

الأمور)2(.تصيراللهإلىألا

.26602/الكبير""التفسير:راجع(1)

19..9،صالثالثالجزءالمنار"مجلةمنالخاص"المجلد:رأجع)2(
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القصمرتلكفيوردبماالأنبياءلعصمةالمنكروناحتجوقدهذا

علىيدلالشأنهذافيالواردةالاياتظاهرأنويذكرون،والحكايات

الله،ذكرعنألهاهقدالصافناتبتلك!ترسليمانسيدنااشتغالأن

سوقهابقطعالخيلعاقبقدوأنهالعصر،صلاةعنهفاتتأنهرويحتى

عصمةبعدمويفيد،القبحظاهرهيقتضيكلهوهذاعليها،غيظاوأعناقها

!س.سليمان

لاأنه-المواقفشرحفيوردكما-الشبهةهذهعلىوالجواب

بالنسيانفوتهاكانإذاأنهمعالعصرصلاةفوتعلىالاياتفيدلالة

الإنسانفإن،الحبفيمبالغةآلحير!حب!أتجتت:فقولهذنبا،يكنلم

فذلكيحبهأنوأحبأحبهفإذا،يحبهأنيحبلاولكنشيئا،يحبقد

المحبة.فيالكمالهو

العيمة)1(،عنسقاه:يقالكمابسببه:أيربئ!و،بمر!عن:وقوله

؟ذكرهبسببحصلإنماالشديد،الحبذلكأنفالمعنى،لأجلها:أي

كاندينهمفيالخيلرباطلأنوذلك،الدنياوطلببالهوىلاأمره:أي

.c)2إليهمندوبهوإذديننافيكمااللهبأمر

يذكرونالأنبياءلعصمهالمنكرينأنالأنبياء""تنزيهكتابفيجاء

ذكرعنوشغلهألهاهالخيلمشاهدةأنعلىيدلألاياتهذهظاهرأن

عرقبإنهثمالعصر،صلاةإنها:وقيل،فاتتهالصلاةأنرويحتىربه

القبح.ظاهرهيقتضيكلهوهذاعليهاغيظاوأعناقهاسوقهاوقطعالخيل

إلىقبيحإضافةعلىيدللاالآياتظاهرأنذلكعلىوالجواب

يلتفتلاالأدلةتقتضيهلمامخالفةكانتإذاوالرواية،!شسليمانالنبي

وأهية.ضعيفةكانتإذافكيف،ظاهرةقويةكانتلوإليها

.64(.ص"الوسيطأالمعجم:)راجعالعطشسدةمعناها"العيمة":)1(

اهـ.311طبعةعنمصورةنسخة3211/"المواقف"سرح:راجع)2(
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ابتدأتعالىاللهأنالجملةسبيلعلىذكرناهماعلىيدلوالذي

وليسأؤاب!،إنهائعئد!نعم:فقالعليهوالثناءوتعريفهبمدحهالاية

إليهالقبيحبإضافةفصلغيرمنيتبعهثمالثناءبهذاعليهيثنيأنيجوز

.الصلاةمنعليهالمفروضفعلعنالخيلبعرضيلهووأن

ربهإذنعنكانبهاوشغفهللخيلحبهأنالظاهريقتضيهوالذي

وإعدادهاالخيلبارتباطأمرناقدتعالىاللهلأنإياهوبتذكيرهوبأمره

:فقالذلكبمثلمأمورا!سسليمانيكونأنينكرفلاالأعداءلمحاربة

بهااشتغالهأنحضرهمنليعلمربئ!بمرعنالحيزحمتأتجتت!إق

وآثرتعالىاللهأمرفيهتبعوإنمالعباولالهوايكنلملهاواستعداداته

)1(
عته.

الذيالوجهبذلكالاياتفسرواقدالجمهوركانإذا:قيلفإن

فكيف،الخيلوأعناقسوقوقطعالصلاةترك!سسليمانإلىينسب

ذلك.فيالجمهورلخالف

ههنالنا:فقالالتساؤلهذاعلىالرازيالإمامأجابوقد

:مقامان

تلكمنشيءعلىيدللاالاياتلفظأننذعيأن:الأولالمقام

،ذكرناهكماالأمرأندلهوالحمدظهروقد،يذكرونهاالتيالوجوه

فيه.العاقليرتابلاوظهوره

أنهإلا،عليهيدللاالاياتلفظأنهب:يقالأن:افمانيالمقام

علىقامتالكثيرةالأدلةأنوجوابنافيه؟قولكفما،الناسذكرهكلام

ورواية،الحكاياتهذهصحةعلىدليليدلولم،!ربزالأنبياءعصمة

لاأقوامعنالحكاياتفكيف،القويةللدلائلمعارضةتصلحلاالاحاد

9.صهالمرتضىللشريفالأنبياء""تنزيه:راجع)1(
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عنالباهرةالدلائلأنيذكرثم)1(،أقوالهمإلىيلتفتولا،بهميبالى

منأولىفاتباعهاالأنبياء،عصمةوجوبعلىدلتقدوالمنقولالمعقول

اليهود)2(.موضوعاتمنحكاياتاتباع

هو-الجمهوررأيقائلوهبهخالفقدكانهـان-الرأيوهذا

الآياتظاهرمعيتفقالذيهوأنهوأرى،وأرجحهإليهأميلالذيالرأي

أموراعنهينفيحيث!سسليمانالنبيعصمةمعأيضاويتفق،القرآنية

صحيحة،أسانيدلديهميكونأندونالرواةهؤلاءبهألصقهاواتهامات

إليه.ذهبوامابمثلالآياتلتفسيرضرورةوجودعدمعنفضلأ

!!هح!

.602،702ص26صالكبير""التفسير:راجع(1)

125.،124صالأنبياء""عصمةكتابه:راجع)2(
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الثانيالمبحث

الثانيةالشبهة

تعالى:ثولهمنفهموهبماتمسكهم

34،:أص!أنابثمجسدأكزسئهءفيوالقيئاسليمقفتنا)ولقذ

الاراءعرضمنبدلاشبهتهمهـابطالعليهمالردلنايتسنىولكي

اختياريمكنحتى!رسليمانفتنةتفسيرفيالمختلفةوالاتجاهات

الصحيح.الرأي

ابتلىقد!ةاللهأنالاتجاههذاأصحابيرى:الأولالاتجاه

منهبدلاكرسيهعلىوأجلس،ملكهمنهسلببأن!سسليمانسيدنا

علىجلوسهسببفيأيضاواختلفوا،تسميتهفياختلفوأشيطانا،

المرادهوالشيطانهذاأنعلىمجمعونولكنهم،سليمانكرسي

ثئمجسداكزستهءفىواتقيناسليمقفتنا!ولقذ:تعالىقولهفيبالجسد

أذكرالمفسرونأوردهارواياتعدةفيهذاظهروقد!!،أناب

يلي:مامنها

ملكبنتسبى!سسليمانسيدناأنيذكرون:الأولىالرواية

محبتهاعليهفألقيت،صيدون:لهايقالالبحرجزائرمنجزيرةفيغزاه

لاوكان،نزراإلاتكلمهولاشزرا،إلاإليهتنظرلا،عنهتعرضوهي

أحسنومنالجمالمنغايةفيوكانتأبيها،علىحزنأدمعلهايرقأ

حتىأبيهاصورةعلىتمثالالهايصنعأنسألتهإنهاثموجهأ،الناس

جواريهامعهاوسجدت،لهوسجدتفعظمتهلهافصنعفأمر،إليهتنظر

ليلة،أربعونمضتحتى،يعلملاوهودارهفيمعبوداصنماوصار
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فيذراهثموحرقهفكسرهسليمانبهوعلم،إسرائيلبنيفيخبرهوفشا

جرادةواسمهاالملكهذاابنةأصابلما!ترسليمانإن:وقيلالبحر،

ولااقتلني:فقالتفخوفهافأبتالإسلامعليهافعرضبهاأعجب-

أربعينياقوتمنلهاصنماتعبدفكأنت،مشركةوهيفتزوجهأ،أسلم

ملكهبزوالسليمانفعوقب،أسلمتأنإلى،سليمانمنخفيةفييوما

يوما.أربعين

ولكنهوأحبها،لنفسهسليماناصطفاهاأنبعدأسلمتإنها:وقيل

لهافمثلواالشياطينأمرأبيهاعلىحزنادمعلهايرقألاوجدهاحينما

ولائدهامعوتروحإليهاتغدووكانت،كسوتهمثلفكستهاأبيهاصورة

الصورةفكسربذلكسليمأناصففأخبر،ملكهفيكعادتهنلهيسجدون

عليهفجلسالرماد،لهوفرشفلاةإلىوحدهخرجثم،المرأةوعاقب

للطهارةدخلإذا،أمينةلهايقالولدأملهوكانتمتضرعا،اللهإلىتائبا

فوضعه،خاتمهفيملكهوكان،عندهاخاتمهوضعامرأةلإصابةأو

علىسليماندلالذيوهو-البحرصاحبالشيطانوأتاهايوماعندها

ياهات:فقالسليمانصورةعلى-المقدسبيتببناءأمرحينالماسي

الطيرعليهوعكفتسليمانكرسيعلىوجلسبهفتختم،خاتميأمينة

فأنكرته،الخاتملطلبأمينةفأتىهيئتهعنسليمانوغير،والإنسوالجن

يتكففالبيوتعلىيدورفكان،أدركتهقدالخطيئةأنفعرف،وطردته

السماكينإلىعمدثم،وسئوهالترابعليهحثواسليمانأناقالفإذا

أربعينذلكعلىفمكث،سمكتينيومكلفيعطونهالسمكلهمينقل

إسرائيلبنيوعظماءاصففأنكر،بيتهفيالوثنعبدماعددصباحا

فيمناامرأةيدعمأ:فقلنسليماننساءاصفوسأل،الشياطينحكم

البحرفيالخاتموقذفالشيطانطارثم،جنابةمنيغتسلولادمها

بالخاتمهوفإذابطنهافبقرسليمانيدفيالسمكةووقعتسمكةفابتلعته
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)1(.ملكهإليهورجعساجداووقع،بهفتختم

قد-الروايةهذهفيوردماحسب-!زسليمانأنذلكمعنى

كانالابتلاءهذاوأن،يومااربعينكرسيهعلىالشيطانبجلوسابتلي

بيتفيأبيهاصورةعلىتمثالبعبادةامرأتهقامتأنبعدلهعقابا

دينفياختلفواقدالروأيةبهذهالقائلونكانوإن،يوماأربعينسليمان

تزوجهاإنهسبقكماالبعضقالحيثسليمانتزوجهاحينماالمرأةهذه

ثممشركةوهيتزوجهاإنه:الاخرالبعضوقال،أسلمتأنبعد

ذلك.بعدأسلمت

ابنالإمامإلىمنسوبةأخرىروايةوهناك:الثانيةالرواية

الجسدتفسيرفيالسابقةبالروايةالقائلينمعفيهااتفقر!نحالهماعباس

كانهذاوأن،منهبدلا!سسليمانكرسيعلىجلسالذيبالشيطان

حيثالابتلاءهذاسببفيعنهميختلفلكنه،لهسبحانهاللهمنابملاء

والحاكمالعرمذيوالحكيمالفريابيأخرجالمنئور:الدرفيجاء

كزسيهءعكوألقيناسيمقفتنا!ولقذ:قولهفيرفبئعباسابنعنوصححه

الناسبينيقضيكرسيهعلىكانالذيالشيطانهو:قالجسدا!،

بعضبينوكان،جرادةلهأيقالامرأة!لسليمانوكان،يوماأربعين

كانالحقأنودأنهإلابالحقبينهمفقضى،خصومةقوموبينأهلها

يأتيهيدريلافكانبلاء،سيصيبكأنه:إليهتعالىاللهفأوحىلأهلها،

)2(.الأرضمنأمالسماءمن

الروايةأصحابمعاتفققدكانوإنالروايةهذهفيوردفما

و"الكشاف"؟23001،101/"الطبريإتفسيرفيالروايةهذهتفصيل:راجع)1(

؟26702،582/للرازيالكبير!وإالتفسير375؟3،374/للزمخشري

61.64-4/للبغوي"التنزيلو"معالم002؟-15/891"القرطبيو"تفسعر

231V9/المنثور"الدر":راجع)2( ، ) VA.
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خالفهقدأنهإلا"جرادة"بامرأتهيتعلقألابتلاءسببأنفيأيضاالأولى

بعدسليمانلسيدناوقعمامجملفيمعهاتفقثمالتعلقهذاكيفيةفي

.المزعومخاتمهفقدأن

أيضا:المنثورالدرفيجاء

ابنعنقويبسندحاتمأبيوابنجرير،وابن،النسائيأخرج

قأل:ر!شكظعباس

خاتمه،الجرادةفأعطىالخلاء،يدخلأن!رسليمان"أراد

صورةفيالشيطانفجاء،إليهنسائهأحبوكانت،امرأتهجرادةوكانت

والإنسالجنلهدانتلبسهفلما،فأعطته.خاتميهاتي:فقالسليمان

قد:قالت،خاتميهاتي:لهاقال!شسليمانخرجفلما،والشياطين

فجعل.سليمانلست،كذبت:قالت،سليمانأنا:قال،سليمانأعطيته

يرمونهالصبيانجعلحتى،كذبهإلاسليمانأنالهيقولأحدايأتيلا

الشيطانوقامركأ،اللهأمرمنأنهعرفذلكرأىفلما،بالحجارة

النأس.بينيحكم

فيألقى،سلطانه!سسليمانعلىيردأنتعالىاللهأرادفلما

فقالوا!زسليمأننساءإلىفأرسلوا،الشيطانذلكإنكارالناسقلوب

إنهنعم:قلنشيئا؟سليمانمنتنكرنأوشيء؟سليمانمنأيكون:لهن

ذلك.قبليأتيناكانوماحيضونحنيأتينا

فكتبوا؟انقطعقدأمرهأنظن،لهفطنقدأنهالشيطانرأىفلما

وقرأوهاأثاروهاثم،سليمانكرسيتحتفدفنوهاومكر،سحرفيهاكتبا

فأكفر،ويغلبهمالناسعلىسليمانيظهركانبهذا:وقالواالناسعلى

فطرحهبالخاتمالشيطانذلكوبعث،يكفرونهيزالوأفلم،سليمانالناس

فأخذته.سمكةفتلقتهالبحرفي

رجلفجأءبالأجر،البحرسطعلىيعمل!سسليمانوكان

M
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!زسسليمانفدعاالخاتمبطنهافيالتيالسمكةتلكفيهسمكأفاسترى

منبسمكة:قالبكم؟:قال،نعم:فقال؟السمكهذاليتحمل:فقال

منزله،إلىبهانطلقثمالسمك!سليمانفحمل:قال،السمكهذا

الخاتمبطنهافيالتيالسمكةتلكأعطاهبابهإلىالرجلانتهىفلما

فلبسه،فأخذهجوفهافيبالخاتمفإذابطنهافشقك!صسليمانفأخذها

وهرب،حالهإلىوعادوالشياطينوالإنسالجنلهدانتلبسهفلما:قال

في!سسليمانفأرسلالبحر،جزائرمنبجزيرةلحقحتىالشيطان

وجدوهحتىعليهيقدرونولايطلبونهفجعلوا،مريدأشيطانأوكان،طلبه

لافجعلفوثبفاستيقظرصاصمنبنيانأعليهفبنوافجاؤوانائمايوما

فأخذوه:قال،الرصاصمنمعهانماطإلاالبيتمنمكانفييثب

ثمرخاممنتختلهفنقربهفأمر،!تصسليمانإلىبهوجاءوافأوثقوه

قولهفذلكالبحر،فيفطرحبهأمرثم،بالنحاسسدثم،جوفهفيأدخل

!!)1(.أنابثئمجسداكزسيهءعكوألقيناسلققفتنا!ولقذ:وتعالىتبارك

الإمامروايةمعفيهاواتفقالروايةهذهنفسأيضأالسديأوردوقد

فيها)3(.وردمماكثيرفيعباسأبن

!!صسليمانفتنةسببأنالروايةبهذهالقائلونيرى:الثالمةالرواية

سلببأنسبحانهاللهفابتلاه،أيامثلاثةالناسعناحتجابهفييتمثل

له.عقوبةشيطاناسريرهعلىوألقىملكه

زيدبنعليطريقعنالترمذيوالحكيمحميدبنعبدأخرجحيث

ثلاثةالناسعناحتجبداودبنسليمانأنل!حنهالمسيببنسعيدعن

فلم،أيامثلاثةالناسعناحتجبت:سليمانياأنإليهاللهفأوحى،أيام

4/35.36،كثير"ابنو"تفسير؟23/917،018المنئور"الدر1:راجع)1(

و"تفسير35؟4/كثير"ابنو"تفسير؟23/917،018المنثور""الدر:رإجع)2(

231011/"الطبري - T .c
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فيملكهوكان،ظالممنمظلومأتنصفولمالعباد،أمورفيتنظر

الشيطانفجاء،فراسهتحتخاتمهوضعالحمامدخلإذاوكان،خاتمه

أناالناسأيهايا:سليمانفقال،الشيطانعلىالناسفأقبل،فأخذه

فأعطوه،سفينةأهلفأتى،يوماأربعينفساح،فدفعوه،اللهنبيسليمان

بناصيته،فأخذجاءثمبهفتختمفيها،بالخاتمهوفإذافشقها،حوتا

بغدى!.ضنلائ!دينبنى،مف!لىوهميلىاغفر!رث:ذلكعندفقال

منهأتنكرن:لبعضبعضهمفقال،نساؤهأنكرهمنأولوكان:قال

ذلكفذكرت:عليفقال،حئضوهنيأتيهنوكان،نعم:قلنسيئا؟

)1(.نسائهعلىليسلطهاللهكانما:فقالللحسن

الشيطانأنفيالسابقتينالروايتينمعيتفقالايةهذهفيوردفما

تعالى:قولهفيبالجسدالمرادهووأنه،سليمانكرسيعلىجلسقد

فيأيضااختلفقدالابتلاءسببكانوإنجسدا!،كزسئهءعك!وأنقينا

"جرادة".زوجتهإلىيشرلمحيث،الروايةهذه

وأن،الناسعناحتجابهوزعم،سليمانبحكمالأمرتعلقوإنما

عرسهعلىويتربع،ملكهيسلبأناستلزمقدالمزعومالاحتجابهذا

.سيطان

الشيطانأنذكرأنبعدراويهاأنالروايةهذهفيأيضاوالجديد

فاستنكره.للحسنذلكقالأنهفذكرعادسليماننساءعلىتسلظقد

بنعبدأخرجهاوالتيالحسنعنالمذكورةالروايةأنوالعجيب

عندكمإن"والله:قالواإسرائيلبنيأنفيهاوردقدعنهجريروابنحميد

فقدأنكرناماأنكرنكنفإن،فاسألوهن،معكمنساؤهالخبر،هذامن

؟51/891"القرطبيو"تفسير؟23018،184/المنثور"لدر"ا:راجع(1)

.26802/"الرازيالفخر)تفسيرو
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أنكرنأ")1(.لقدوالله)ي:فقلن،فسالوهن،ابتلينا

سبحانه--أدثهأنبهاالقائلونصرحالتيالروايةأما:الرابعةالروايه

وقتادة،مجاهدمنكلروايةفهي،الشيطانهذأعنسليماننساءمنعقد

الابتلاء.هذاوقوعسببفيأختلفاولكنهماذلك،فياتفقاحيث

ه!مجاهدعنالمنذروابنجرأيروابنحميدبنعبدأخرجحيث

اصف،:لهيقالسيطانا:قالجسدا"كزمميهءعلى"وأنقينا:تعالىمولهفي

فلما،أخبركخاتمكأرني:قال؟الناستفتنونكيف:سليمانلهفقال

وقعد،ملكهوذهب!سليمانفساحالبحر،فياصفنبذهإياهأعطاه

ولميقربهنفلم!ىسليماننساءتعالىاللهومنعه،كرسيهعلىاصف

!سليمانوكان!،سليمانأمرالناسوأنكر،وأنكرنهيقربنه

يومأامرأتهأعطعهحتىفيكذبونه؟سليمانأناأتعرفوني:فيقوليستطعم

الشيطانوفز،ملكهإليهفرجعبطنهفيخاتمهفوجد،بطنهوطيبحوتا،

.Mفأراالبحرفدخل

المنذروابنحميدبنوعبيدالرزاقعبدعنهأخرجفقدقتادةأما

فيهيسمعولاابنه:لهفقيل،المقدسبيتببناء!سليمانأمر:قال

فيسيطاناإن:لهفقيل،عليهيقدرفلمذلكفطلب:قالحديد،صوت

عينالبحرفيوكانتفطلبه:قالالمارد.شبهصخر:لهيقالالبحر

يومفجاءخمرا،فيهاوجعلماؤهافنزح،مرةأيامسبعةكلفييردها

الحليمتصبينأنكإلاطيبلشرابإنك:فقالبالخمر،هوفإذاوروده

:قال،عقلهعلىغلبحتىسربهاثم:قالجهلا،الجاهلوتزيدين

إلخ،...خاتمهفيملكهوكان،فذلكتفيهبينبهختمأوالخاتمفأري

وألقي،منهسليمانملك"ونزع:القولإلىوصلحتى،فيهاوردما

.23831/لم!ورااالدر9:راجع(1)

35كئيرابنو"تفسير؟23185/المنعوراأالدر:راجع)2( 4/.w

137
http://kotob.has.it



وسلط،وسريرهكرسيهعلىفقعدفجاء:قال،سليمانسبهالشيطانعلى

")1(.نسائهغيركلهسليمانملكعلى

الاتجاهيمثلونوالذينالرواياتهذهأصحابأنوجدناوهكذا

تتمثلالفتنةهذهأنعلىأجمعواقد!ر،سليمانفتنةتفسيرفيألاول

،الشيطانوهوجسدا،كرسيهعلىألقىبأن،لهسبحانهاللهابعلاءفي

خاتمهفيهاوفقد،ملكهفيهاسلبالتيالمدةوهييوما،أربعينمنهبدلا

.المزعوم

وقوعسببفياختلفواقدفإنهمذلكعلىأجمعوأقدكانواوإذأ

ومنهم"جرادة"،زوجتهإلىأرجعهامنفمنهمالابتلاء،وذلكالفتنةهذه

إلىوقوعهاينسبأنتليقلاأسبابوهيآخر،سببإلىأسارمن

الأسباببعضأنعنناهيك-ذلكبعدسابين!سليمانسيدنا

أدئهويسلط،ملكهمنهيسلبأنتستوجبلافهيواستبعادهاتفاهتهامع

!!!نسائهعلىويتسلط!!!خاتمهعلىيستوليسيطاناعليه

إنهقالمنفمعهم،الشيطانذلكاسمفياختلفوأقدفإنهمكذلك

أخذالتيالمرأةفيأيضاواختلفوا،اصفإنهقالمنومنهمصخر،

البعضوقال،جرادةإنهاالبعضقالحيث،سليمانخاتمالشيطانمنها

الأمينة.إنها:الآخر

"وثقذ:تعالىقولهتفسيرفييقولكثيرابنالحاقظفإنولذلك

جعصدا!،كزسئهءعك"وألمياالملكسلبناهبأناختبرناه:أيسلئق!؟فتنا

وغيرهم:وقتادةوالحسنجبيربنوسعيدومجاهدرفالاعباسابنقال

وأبهته.وسلطانهملكهإلىرجع:أيأنالط،؟!ثمشيطانايعني

أبنقاله،صخراالشيطانذلكأسموكان:جريرابنقال

،-23181/المنثور!)الدر:راجع)1( 1n4،34.35/كثير"ابنو!تفسير؟
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قالهصرد،:وقيلمجاهد،قاله،اصف:وقيل،وقتادةكاهالظعباس

مبسوطةالقصةهذهذكروأوقد،السديقاله،حقيق:وقيل،أيضامجاهد

)1(
.ومحتصرة

السند:ناحيةمنالرواياتهذهبطلان

الرواياتهذهفساد"الشفا"كتابهفيعياضالقاضيبينوقد

:فقالالسندناحيةمنوبطلانها

علىوتسلطه،بهالشيطانتشبهمنالإخباريوننقلهمايصح"ولا

علىيسلطونلاالشياطينلأن،حكمهفيبالجورأمتهفيوتصرفه،ملكه

")2(.مثلهمنالأنبياءعصموقدهذأ،ممل

يصحلاأنهفذكر،العبارةهذهبشرحالخفاجيالشهابقامثم

منوالتواريخالقصصأصحاب:أي؟الإخباريونقالهماالروايةبحسب

امرأتهمنملكهخاتمأخذحتىبصورتهتمثله:أي؟بهالشيطانتشبه

علىوتسلطههيئتهلتغيرسليمانوأنكروا،يحكمملكهكرسيعلىوجلس

لأن،وظلمهمحكمهفيبالجورأمتهفيبالتصرفوسلطنتهملكه

لعصمتهعليهاللهيقدرهملا:أيهذا؟مثلعلىيسلطونلاالشياطين

منافولأنهمثلهعنلهمصوناالأنبياءعصمققد،منهملأنبيائهتعالى

.()3الرسالةلأمر

بتسليطقالمنقولإنكارهالسمرقنديعنعياضالقاضيونقل

.23001/"الطبري"تفسير:أيضاراجع34؟4/أالعظيمالقران"تفسير:رإجع)1(

دارالبجاويمحمدعليتحقيق.836'/المصطفىحقوقبتعريفالشفا")(2)

.بيروتالعربيالكتاب

دار4/5.2،6.2،أعياضالقاضيسفاء"سرحفيالرياضنسيم:راجع)3(

.بيروتالعربيالكتاب
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يصح)9(.لاهذامثلوأن،عليهوغلبتهسليمانملكعلىالشيطان

والسيرالقصصأهلأناخرموضعفيالخفاجيالشهابوذكر

وفيالكتابأهلعنالمنفولةالإسرائيلياتمنالكلامهذاأخذوا

)2(.للمحدثينكلامصحتها

قولأنهويقطعالقولهذابطلانفيحزمابنالإماميشكولا

إلىوينتهي،الهتكهذا-!رسولهستريهتكلاتعالىاللهلأن،كذب

خرافاتهيإنماالقولهذاأصحابعليهااعتمدالتيالرواياتهذهأن

قط)3(.إسنادهايصحلممكذوبةموضوعة

ابن"ذكرالأنبياء":"قصصكتابهفييقولفإنهكثيرابنالحافظأمأ

تعالى:قولهيقصد-هناهاالمفسرينمنوغيرهماحاتمأبيوابنجرير

كلهاأووأكثرهأ،السلفمنجماعةعنكثيرةآثارا-سيمق!فتنا"ولقذ

علىنبهناوقد،سديدةنكارةمنهاكثيروفي،الإسرائيلياتمنمتلقاة

")4(.التلاوةمجردعلىهناهاواقتصرناالتفسير،كتابنافيذلك

تفسيرهفيالرواياتهذهفيوردماعلىعقبقدد-إلدفإنهوفعلا

بقوله:

أبيابنقالهماأنكرهاومن،الاسرائيلياتمنكلهاهذه"وارى

ابنإلىإسنادهأنيذكرثم،عباسابنعنجبيربنسعيدعن...حاتم

عنهصحإنهالاعباسابنتلقاهإنماأنهالظاهرولكن،قوي!الفماعباس

أنهمفالظاهر!،سليماننبوةيعتقدونلاطائفةوفيهمالكتابأهلمن

النساء".ذكرأسدهامنمنكراتالسياقهذافيكانولهذاعليهيكذبون

.4/702!الرياض"نسيم:راجع)2(2.742/الثفاأ9:كتابهراجع)1(

4.15/!والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل:راجع)3(

.بيروتالعلميةالكتبدار،437صالأنبياء!"قصص:راجع)4(
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عنمطولةرويتقدالقصةهذهأنإلىكعيرابنالحافظوينتهي

وجماعةأسلمبنوزيدالمسيببنكسعيده!السلفمنجماعة

)1(.الكتابأهلقصصمنمتلقاةالرواياتهذهكلأنإلا،اخرين

الإخباريين،خرافاتمنالرواياتهذهأنالسيوطيالحافظوذكر

ابنعلىموقوفاصحيحبسندأخرجهحاتمأبيابنأنمنالرغمفعلى

)2(.الإسرائيلياتمنمأخوذأنهإلاعباس

منوغيرهر!هماعباسأبنالإمامإلىالسندقوةأنذلكمعنى

قدأنهماعتبارعلىالرواياتهذهرفضمنتمنعلاوالتابعينالصحابة

.الإسرائيلياتمننقلوها

!لمحنهبنعباسابنإلىالخبر"ونسبة:الألوسيالإماميقولهذاوفي

منبهاقالوإن،إليهسندهقوةدعوىتسلملاوكذاصحتها،تسلملا

)3(
سمعت.

خزجهبأنهمنهالبعضحجرابن"وتقوية:القاسميالعلامةويقول

السندصحةعلىقاصراالمقامفليس،بهعبرةلاقويبسندالنسائي

غيرهما؟)4(بمروفيفأنى،الصحيحينفيذلككانلو،فحسب

السندقوةأنفذكركعيرأ،ذلكعلىسهبةأبومحمدالدكتوروأكد

4/36.!العظيمالقران"تفسير:راجع)1(

"الدركتابهفيذلكعلىنبهوليتهالشفالأحأديثتخريجهفيهذاذكر)2(

/4الخفاجيللمعهاب"الرياضنسيم9:)راجعالجلالينوتفسيرالمنثورإ؟

الكتبمؤسسة228،صالشفا!أحاديثتخريجفيالصفامناهل9و255؟

هامشعلىمطبوع2031/!الجلالينتفسير9:راجع؟امAAAبيروتالثقافية

.ام689الثانيةالطبعةالبيضاوي

23/991."المعاني!روح:راجع)3(

بمصر.الحلبيعيسىالعربيةالكتبإحياءدإر14.451/"التأويل"محاسن(4)
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منوأمثالهالأحباركعبعنوغيرهعباسابنأخذهمماكونهاتنافيلا

بنيإسرأئيلياتمنكونهاينافيلانفسهافيفثبوتها،الكتابأهلمسلمة

الأنبياء)1(.علىوافتراءاتهموخرافاتهمإسرائيل

هذهوأسندتنسبتممنوغيرهعباسابنالإمامأنالواضحومن

بنووهبالأحبار،كعبعنأخذوهاقد،عنهمونقلتإليهمالروايات

تفسيرفيتوقفواحتى!صسليمانسيدنامنالنيليقصدواأندونمنبه

الذينهؤلاءإلايجدواولمجسدا!،كزسيهءعك!وأنقينا:تعالىقوله

اليهودتوراةفيوردبماسابقعلمولديهمالكتابأهلمنأسلموا

.النصارىوأناجيل

اياتأربع:قالالمنذروابنالرزاقعبدأخرجهماذلكعلىيدلنا

زمحنه:الأحباركعبعنهنسألتحتىهيماأدرلمالثهكتابمن

ابنقالحيثبموضوعنايتعلقماالأربعةهذهمنوأذكر

:قال!أنابثمجسداكزسيهءعك!وأنقيئا:قولهعن"وسألته:!حبهعباس

البحر،فيبهفقذف،ملكهفيهالذي!رسليمانخاتمأخذالشيطان

السمكة،بتلكعليهتصدقإذيطوفسليمانفانطلقسمكةبطنفيفوقع

)2(.ملكهإليهفرجع،خاتمهفيهافإذافأكلها،فاستواها

وخاصةالرواياتلهذهالأساسيالمصدرأنعلىقاطعدليلوهذا

بدورهنقلهاوالذيالأحبار،كعبإلىيرجعر!نماعباسابنالإمامروأية

عبأسابنعن"وجاء:الألوسييقول،وأباطيلهماليهودأكاذيبمن

أخبارمنذلكأنفيظاهرهوماالمنذروابن،الرزاقعبدبرواية

بها)3(.يوثقلاوهياليهودكتبعنيرويهكعباأنومعلوم،كعب

.)38n"1،هصالتفسير"كتبفيوالموضوعات"الإسرائيليات:راجع)1(

018للسيوطيالمنثور""الدر:راجع)2( / r.

23/991."المعاني"روخ:راجع)3(
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الأكاذيبهذهإسحاقبنمحمدمنهنقلفقدمنبهبنوهبأما

والإمام"البياناأجامعتفسيرهفيالطبريالإماممنكللناوأوردها

إ)1(.التنزيلمعالم9تفسيرهفيالبغوي

وأسفارهماليهودكتبةإلىيرجعالرواياتهذهمصدرأنذلكمعنى

بهاألقياثم،ووهبكعبأمثال،الكتابأهلمنأسلممننقلهاحيث

.وغيرهعباسابنالإمامإلى

هذهقبولأبواقدالمتقنينالعلماءأنيذكرالزمخشريفإنولذلك

منأنهاحيانأبوويرىاليهود)2(.أباطيلمنإنها:وقالواالروايات

اليهود)3(.موضوعات

)العقل(:المتنناحيةمنالرواياتهذهبطلان

ثبتحيثالسند،ناحيةمنالرواياتهذهبطلانبينتأنبعد

نأإلىالإسارةمنبدلا،وإسرائيلياتهماليهودخرافاتمنكونها

قبولهاوأبوا،المتنناحيةمنأيضااستبعدوهاقدالمحققينالعلماء

معوتتنافىالسليمالعقلمعتتصادمأباطيلمنعليهتحتويمابسبب

:وجوهمنذلكويتبئنالأنبياء،عصمة

عقلا:النبيبصورةالشعطانتمميلاستحالة:الأولالوجه

ماعلىبالصبر!نبيهتعالىأمرلماأنهحيانأبوالعلامةيذكر

قصةفذكرفصبر،ابتليمنيذكربأنأمره،وغيرهمقريشكفاريقوله

منعندهلهمماوذكر،بهمليتأسىأيوبوقصةسليمانوقصةداود

للبغوي(التنزيلمعالم9:راجع994؟-1/694"الطبري"تفسير:راجع)1(

والنشرللطباعةالمعرفةدار.ام879اهـ-704الئانيةالطبعة461-64/

.بيروتوالتوربع

7.793/(المحيط"البحر:راجع)3(3.375/"الكثعاف":راجع)2(
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إليهالمفسروننسبممنبهيتأسىمنليذكريكنفلم.والمكانةالزلفى

كتمثيلذكروهمابعضوجودعقلاويستحيلبهيتفوهأنيعظمما

ذلكأنويعتقدونالناسعندأمرهيلتبسحتىنبيبصورةالشيطان

هيص!انما،نبيبإرساليوثقلمهذاوجودأمكنولو،النبيهوالمتصور

وعقولناأذهانناسلامةاللهنسأل،السوفسطائيةزنأدقةمنمسترقةمقالة

منها)1(.

الرواياتهذهقبولأبواقدالمتقنينالعلماءفإن،ذلكأجلومن

هذهمئلمنيتمكنونلاالشياطينلأن-؟الزمخشرييقولكما-

اللهتسليطأنويرى،وقوعهاالرواياتأصحابيزعمالتي،الأفاعيل

ومستنكر)2(.قبيحأمرهوالأحكامتغييرفييقعواحتىعبادهعلىإياهم

بالصورةيتشبهأنعلىقدرلوالشيطانأنالرازيالإمامويذكر

فلعل،الشرائعمنشيءعلىاعتماديبقىلافحينئذبالأنبياءوالخلقة

كانواماع!وموسىوعيسىمحمدصورةفيالناسرآهمالذينهولاء

الإغواءلأجلالصورةفيبهمتشبهواسياطينكانوابل،أولعك

)3(.بالكليةالدينيبطلذلكأنومعلوم،والإضلال

هذافيالجقالالقضاصرواهما"أما:المرتضىالشريفويقول

علىيجوزلامعلهوأن،بطلانهعاقلعلىيذهبممافليس،الباب

النبيبصورةالتمثلمنالجنيمكنلاتعالىالنهوأن،..!.الأنبياء

!")4(.سليمانالنبيعلىبهافتروامماذلكغيرولا

عصمةعلىالأمةإجماع)فيفصلاعياضالقاضيعقدوقد

خ!النبيعصمةعلىمجمعةالأمةأنفيهبين(،الشيطانمنىس!النبي

793"المحيطالبحر9:راجع(1) /.v

26/802.أالغيب"مفاتيح:راجع)3(

79.صالأنبياء!"تنزيه:راجع)4(
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خاطرهعلىولاالأذىبأنواعجسمهفيلامنهوكفايتهالشيطانمن

.بالوساوس

ويلبس،الملكصورةقيالشيطانلهيتصورأنيصحلاأنهوذكر

،المعجزةدليلذلكفيوالاعتمادبعدها،ولاالرسالةأولفيلاعليه

ضروريبعلمإماحقيقةورسولهالملكاللهمنياتيهأنالنبييشكلابل

لاوعدلا،صدقأربككلمةلتتملديهيظهرهببرهانأو،لهأدلهيخلقه

)1(.لكلماتهمبدل

العلملهيخلقفإنهبوحيهالملكإليهاللهأرسلإذاالنبيأنذلك

ولا،الرسالةصحتماذلكولولا،عندهمنرسولأنهيتحققحتى،به

اليقينوثبت،غيرهمنعندهتميزبهالعلملهأدلهخلقفإذا،النبوةتبئنت

الدين.سبيلواستقام

مأهوأملكيدريلابالوحيالملكسافههإذاالنبيكانولو

إليهوبلغتكلاما،عليهألقتالأجناسلهذهمخالفةصورةأم،إنسان

الله،أمرأنهعندناثبتولااللهعندمنإنهيقولأنلهيصحلم-قولأ

ولاالمنقولفيخلافولامنها،بدلا،متحققةوحالةمتيقنةسبيلفهذه

فيها.المعقولفي

ولا،آيةعلىأمناهمابهايتشبهأوفيهايتمثلأنللشيطانجازولو

فياليقينوصح،اللبسالفصلبهذافارتفع،حقيقةمنباطلامنهعرفنا

)2(.النفس

أخذمنالمفسرينكتبفيرويماكلفإنذلكعلىوبناء

هو،لسانهعلىالخلقفيوحكمهمجلسهوجلوسهسليمأنخاتمالشيطان

57/("لشفاا9:جعرا(1) 4 5 - vr.

30.013/العربيلابندالقرآن"أحكام:راجع)2(
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يحكمونولاالأنبياء،بصورةيتصورلاالشيطانلأنقطعا،باطلقول

يظنحتى،مثهمبمرأىالناسإلىمكشوفا،الحقبصورةالخلقفي

ربكساءولو،باطلفيالشيطانمعوهم،حقفينبيهممعأنهمالناس

ويمنعه،ذكرهعنيزعهماالقولهذاقاللمنوالدينالمعرفةمنلوهب

)1(.غيرهبهيضلحتى،بعدهمنديوانفييخلدهأنمن

النهنبييعاملأنعلىقدرلوالشيطانأن:الثنيالسجه

جميعمعمثلهاعلىيقدرأنلوجبالمعاملةهذهبمعل!زسليمان

وأنتصانيفهميمزقوأنيقتلهمأنوجبوحينعذوالزهاد،العلماء

معلهيبطلفلأنالعلماء،احادحقفيذلكبطلولفا،ديارهميخرب

)2(.أولىالأنبياءأكابرحقفي

يسفىماذكرعلى-تكادأو-الرواياتأجمعت:الثالثالوج!

منتمكنهوبين!رسليمانمعوجودهبينوربطت"،سليمانب"خاتم

،الأحوالمنحالبأيالخاتممنهفقدإذابحيث،عليهواستيلائهالملك

الخيالعالمفيإلاتصورهيتأتىلاوهذا،مباسرةالملكمعهيفقد

وليلة.ليلةألفحكاياتمثلالأساطيروقصص

ربناعنهاوقال،القصصأحسنهيوالتيالأنبياءقصصفيأما

صديثاما؟نالأفئثلأؤلىعبرهقصصهثمفى"لقذ؟ت:وتعالىتبارك

ورحمهوهدىيفئ!لوتفصيلصيدتهبئنائذىتضديقولنلنزت

.1111:الهـايوسفيؤمنونئمؤر

بحكاياتهسليمانلخاتممكانفلا،القرانيالقصصهذافيأما

السماء.منوالوحيوالرسالةالنبوةحيث،الأسطورية

.15102/"القرطبيإتفسير:أيضاراجع؟40165/"القرآنأحكام9:راجع)1(

.26802/أالرازيأتفسير:راجع)2(
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فيتكونلاالنبوة"وأن:المرتضىالشريفيقولذلكوحول

عنه")1(.تنزعولاالنبييسبهاولاخاتم

يعوللامماعباسابنعنذكرماجميع"أن:الطبرسيويذكر

.(Y)"النبياللهيسلبهاأنيجوزولاخاتمفيتكونلاالنبوةلأنعليه

الشهرةغايةفي!سليمانخاتمأمر"إن:الألوسيالإمامويقول

أعطىماربطقدتعالىاللهيكونأنجداوش!تبعد،والعوامالخواصبين

الخاتمذلكفيكانلوأنهوعندي،الخاتمبذلكالملكمن!نبيه

بحقيقةأعلمتعالىوالله،كتابهفي!اللهلذكرهيقولونالذيالسر

")3(.الحال

أمرهمايتوقفنبوةأوملك"وأي:قائلأسهبةأبوالدكتورويتساءل

البشريالتاريخفيعهدناوما؟بزوالهويزولانبدوأمهيدومانخاتمعلى

اللهيغفلفكيف،المثابةبهذه!سسليمانخاتمكانوإذا.ذلكمنسيئا

؟)4(.بكلمةيذكرهولمالسماويةالكتبعلىالشاهدكتابهفيسأنه

السجودأنوالرازيالزمخشريمنكليذكر:الرابعالوجه

فيالمرأةلتلكأذنإنهقلناولو،فيهيأذنأناللهبنبييطنلاللصورة

يأذنلمهـأن-حقهفيمستحيلوهو-منهكفرفهذأ،الصورةتلكعبادة

لمبفعل!سسليمانأدتهيؤأخذفكيف،المرأةتلكعلىفالذنبالبتةفيه

.(عنه؟)يصدر

ما-المرأةهذهوأن،يأذنلم!رسليمانسيدناأنالواضحومن

،الرواياتتلكأصحابزعمهماتفعللم،وأسلمت-زوجتهدامت

23/115."البيان)مجمع:راجع)2(79.صالأنبياء")تنزيه)1(

.23991/"المعاني"روخ:راجع)3(

382.383،صالتفسير"كتبفيوالموضوعات"الإسرائيليات)4(

.26802/"الرإزيو"تفسير375؟3/""الكشاف:رإجع)5(
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سفرأوردهماوخاصةالإسرائيلياتمنقلتأنسبقكمانقلوهاص!انما

!س)1(.سليمانسيدنانساءحقفيالأولالملوك

جسيمةوكذبة،عظيمةفريةعلىالرواياتأحتوت:الخامسالوجه

منوتنال،عصمتهممعوتتنافى،والرسلالأنبياءحقفيمطلقأتليقلا

ورسولهلنبيههذايقعأنسبحانهدتهوحاش،كرأمتهممنوتحط،قدرهم

.!سليمانسيدنا

هذاأنمنالرواياتزعمتهماهيالفريةوتلكالكذبةهذه

ويفجرنساءهيطأكانسليمانكرسيعلىجلسالذيالمزعومالشيطان

النبيونساءأزواجحقفيمطلقاقبولهيمكنلاأمروهذأ،بهن

!ز.سليمان

عليالملايقولكما-المحققينالعلماءفمانذلكأجلومن

إليهننسبعماالأنبياءلنساءتنزيهاالرواياتهذهقبولأبواقد-القاري

الأغبياء)2(.من

يفجرواحتىالأنبياءنساءعلىالشياطينتسليطأنالزمخشرييذكر

?)3(
لبيح.امربهن

وإحسانهاللهبحكمةيليق"كيف:بقولههذاالرازيالفخرواستنكر

")4(.قبيحأنهسكولا،سليمانأزواجعلىالشيطانيسلطأن

تسلطزعمالرواياتهذهفيماأقبحمنأنالألوسيالإمامويذكر

بهتانهذاأكبر؟النه،حئضوهنوطئهنحتىنبيهنساءعلىالشيطان

أنهنوزعمهسليماننساءعنأالأولالملوكسفر9مننقلتهأنسبقماراجع)1(

الوثنية.الطقوسمارسن

.الرياضنسيمهامشعلى4/6.2القاريعليللملاالشفا!سرح9:راجع)2(

375!الكثاف9:راجع)3( /.r

.26802/الكبيرأ!التفسير:راجع)4(
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)1(.جسيموخطب،عظيم

علىالشيطاناللهيسلطوكيف:قائلاسهبةأبوالدكتورويتساءل

خلقةسبحانهاللهغيروهو،ذلكمناللهعلىأكرموهوسليماننبيهنساء

زوجتهوهيبهالناساعرفأنكرتهحتى،لحظةفيسليمان

إ)2(.!!جرأدة؟

-أسرتأنسبقكما-كثيرابنالحافظأنوجدناذلكأجلومن

قدالسندناحيةمنبطلانهاوبيان،الروايأتلهذهردهمعرضفيوهو

المشهورأنبينثمالنساء،ذكرأسدهامنمنكراتسياقهافيأنذكر

علىيسلطلمالجنذلكأنالسلفأئمةمنواحدوغيرمجاهدعن

!!س.لنبيهوتكريماتشريفامنه!اللهعصمهنبلسليماننساء

خلتوقدأوردتهاأنسبقالعيالرواياتبعضإلىبذلكمشيرا

العجيبمنإنبلوو،سليمانسيدنانساءعلىالشيطانتسلطذكرمن

روايةروىالذيلكنالأمر،ذلكعلىاستملتقدالحسنروايةأن

،نساؤهأنكرهمنأولوكان:روايتهنهايةفييقولالمسيببنسعيد

وهنيأتيهنوكان،نعم:قلنسيئا؟منهأتنكرن:لبعضبعضهمفقال

:-المسيببنسعيدعنروىالذيوهو-زيدبنعليفقال،حيض

نسأئه)3(.علىليسلطهاللهكانما:فقالللحسنذلكفذكرت

،وتلفيقات،أكاذيبالرواياتهذهكلأنسهبةأبوالدكتورويرى

البعضمنغوراوأبعدأحرصكانإسرائيلبنيمنالكذبةبعضولكن

علىالشيطانتسلطذكرمن،البعضقيهتورطفيمايتورطفلمالآخر،

عندالقبولبعضوافتراهلفقهلمايكونحتىوذلك!،سليماننساء

23/991."المعاني"روخ:راجع)1(

382.صأ"الإسرائيليات:راجع)2(

.23184/المنئورأ"الدر:جعرا)3(
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تلفيقه،فيمغفلا،كذبهفيساذجأفكان:الآخرالبعضأما،الناس

كذبه،دليلعلىلفقهمااستملوبذلك،واضحةبينةالجريمةاثارفترك

الكذبآثاروأن،مهلهلالرواياتهذهفيالقصةنسجأنإلىوينتهي

معويتصادمالنقد،أماميصمدلافهو،عليهباديةوالاختلاقوالصنعة

)1(.الصحيحوالنقل،السليمالعقل

لأنهبالردحرئةالرواياتهذهأنالنجارالوهابعبدالشيخويرى

عقلعلىينطبقولاىلمجير،الثهرسولعنصحيحنقلولاقرانبهايردلم

)2(.حكمةعلىولا

والمتن،السندناحيتيمنالرواياتهذهبطلانثبتقدكانوإذا

عصمةفيمطعناتكونأنتصلحلافإنها،والنقلالعقلمعوتتصادم

إليهمنسبتالذينوالتأبعينالصحابةوأن!،داودبنسليماناللهنبي

ضررهامدىيدركواأندوناليهودمننقلوهاقد،الرواةإليهموأسندها

وجهتالتيالمطاعنمنكمطعنواستخدامها،الإسلامعلىوخطورتها

تفسيراوتصلحصحيحةرواياتأنهاالطاعنينمنظناالكريمالقرانإلى

!!.أنابثئمجسداكزستهءعكوأئقيئاسيتقفتنا!ولقذ:تعالىلقوله

!شزيهكتابهفيالرواياتهذهردقدالجبارعبدالقاضيفإنولذلك

:فقال!المطاعنعنالقران

الشياطينبعضكرسيهعلىويصيرالنبوةعنيعزلأنيصحكيف

ذلك.فييروىماعلى

عظيم.كذبذلكفييروىالذيأنوجوابنا:

خاتممنهوأخذعزلقدأنهسليمانسيدناحقفيقولهمأنويرى

.382rAr،ص"والموضوعات"الإسرائيليات:رإجع)1(

.33.صالأنبياء""قصص:راجع)2(
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وغير،نساءهالشيطانذلكوطئحيثالشياطينبعضإلىوصارملكه

عنقدرهماللهرفعوقدالأنبياء،حقفييجوزلارووهمماذلك

(.0ذلك)

أصللاباطلأنهيخفىلاالقولهذاأنالشنقيطيالشيخويذكر

أيضايخفىلاالتيالإسرائيلياتمنفهو،النبوةبمقاميليقلاوأنه،له

)2(.باطلةأنها

التيالأقوالمنالقولهذاأنيرىحيانأباالعلامةقإنثمومن

فيعليهايوقفبلعنهمنقلهايحللامماوهي،المف!روننقلها

منها)3(.الأنبياءبرأءةويجب،كتبهم

!س:سليمانفتنةتفسيرفيالثانيالاتجاه

التحقيقأهلمنبأنهمالرازيوصفهمالذينالعلماءبعضيذهب

نا:الشياطينفقالتابنلهولدأنه!سلممانفتنةمنكانأنهإلى

نقتلهانفسبيلنا،ابيهمعلعلينامسلطاوصار،السخرةمنننفكلنعاش

مشتغلهووبينما،السحابفيويربيهيغذيهفكانذلكفعلم،نخبلهأو

خطمهعلىفتنبهممتا،كرسيهعلىالولدذلكألقىانالاراعهمابمهماته

)4(.إليهوتابربهفاستنفرربهعلىفمهيتوكللمأنهفي

الروابات:بعضعلىذلكفيواععمدوا

358.935،ص"المطاعنعنالقرآن"تنزيه:راجع)1(

.ام839اهـ-304طبعة477/!البيان"أضوإء:راجع)2(

793"المحيط)البحر:راجع)3( /.v

المواقف!سرح9و374؟3/و"الكشاف"26/258؟الكبير"التفسير9:راجع)4(

"الرياضونسيمالشفاو)سرح2/836؟عياضللقاضيو"الشفا"A؟/275

.4/402
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أنهعنهتعالىاللهرضي"الحسن"اللهعبدأبيعنالإماميةروى

مامنهلنلقينولدلهعاشإن:والشياطينالجنفقالت،ابنلسليمانولد

السحابفيوظئره)1(فجعلهمنهم!زفأشفقالبلاء،منأبيهمنلقينا

علىتنبيهاميتاكرسيهعلىألقيوقدإلايشعرفلم،يعلمونلاحيثمن

بالخواصاللائقالتوكلتركهعلىوعوتبالقدر،منينجيلاالحذرأن

)2(.الأسبابمباسرةتركمن

حتىالريحأمر!سليمانأنالشعبيعنروايةالقرطبيويذكر

الشياطين،مضرةمنخوفاالسحابفيابنهوغداالسحابإلىحملته

ميتا،كرسيهعلىوقعوقدإلايشعرفلمالشياطينمنبخوفهاللهفعاقبه

كزسئه-فى!وألميا:تعالىقولهمنالمرادالجسدهوالميتالولدفهذا

جسدا")3(.

هذاأن-الروايةهذهعلىموأققكأنه-التفتازانيالعلامةويرى

الأسبابومباسرةالتحفظفيوليس،الأولىتركفغايته،بهبأسلامما

)4(.وتوكلأعقلها!:قالماعلىالتوكللأمرالامتثالترك

لمالروايةهذهأنمبيناالرأيهذاأستبعدقدحزمابنالإمامولكن

!سليمانوأن،الموضوعةالخرافاتمنوأنها،قطإسنادهايصح

اللبنمنعليهالبشربنية!اللهطبعمابغيرابنهيربيأنمنأعلمكان

.()والطعام

عليهااعتمدالتيالروايةهذهفيالألوسيالإمامسككوقد

57(.صه)راجعولدهالغيرالمرضعةهيالظئرأنالوسيطالمعجمفيجأء)1(

.23891/للألوسياالمعانيروح9:راجع)2(

15.102/"القرانلأحكام"الجامع:راجع(3)

.2145/المقاصدأإسرح:راجع)4(

4.15/"والنحلوالأهواءالمللفيإالفصل:راجع)5(
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علىلستالخبرهذاصحةفي"وأنا:يقولحيثالاتجاههذاأصحاب

صحةعدمفيظاهروهوالفتنةبعدالريحتسخيرأنالايةظاهربل،يقين

ذلك")1(.يقتضيالسحابفيالوضعلأنالخبر

فييشكلاوجهعلىز!نههريرةأبيعنبعضهمروأهوقدهذا

-لخ!النبيإلىرفعوهحيث!نر،الأنبياءعصمةفييشكمنإلاوضعه

"أخرج:قالحيثالمنثور""الدركتابهفيالسيوطيأوردهاروايةفي

!تههريرةأبيعنضعيفبسندمردويهوابنالأوسطفيالطبراني

منتواريه:للشياطينففالولدلسليمانولد9:عني!أدنهرسولقال:قال

قالوا:.الموتاليهيصل:ققال؟المشرقالىبهنذهبقالوا:.الموت

يصل:تالالبحار؟الىقالوا:.الموتإليهيصل:قال؟المغربف!لى

الموتملكعليهونزل.والأرضالسماءبمننضعه:قال.الموتاليه

تخومفيوطلبعهاالبحار،فيطلبنهانسمةبقبضأمرتاني:فقال

حمىجسدهوجاءفقبضتها.أصبتها،صاعدأنافبينماأصبهافلم،الأرض

فىوألقيناسيئقفتنا!ولقذ:الهقولفهو،سليمانكرسيعلىودع

")2(.!!ه!أنابثماجساكزسيهء

يكونوقد،-لمجي!اللهرسولعلى-سكبلا-موضوعالحديثوهذا

.الرواةبعضغلطأوالزنادقةبعضعملمنذلك

كتابه:فيالحديثهذاعنالجوزيابنالإماميقول

يحدثلمالريحتسخيرأنالألوسيويقصد.'23/89!المعانيروح9:راجع(?)

وصيلىأغفررث"ظل:قولهفيسليمانلدعأءاستجابةكانحيثالفتنةبعدإلا

رضاياترءتخرىألرتجلهفسخرنا!انوهاليانتإنكبعدىهنلأصمينبق،مف!لى

الريحأمرتدسليمانإن:يقولونفكيفكذلكالأمركانإذا!،.أع!ابجث

الشياطين.منخوفأالسحابإلىابنهتحملبأن

182.،23181/المنثور"الدر1:راجع)2(
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-سليمانإلىينسبأنيجوزولاموضوعحديث"هذاأ:)الموضوعات

السماءبينكونهأنعلىيقرأنهولا،الموتمنيفرأنه-كريمنبيوهو

".الموتيدفعوالأرض

فيه:قالحبانابنوأنكثير،بنيحيىالإسناد:فيأنيذكرثم

")1(.أحاديثهممنليسماالثقاتعنيروي9

"اللالئكتابهضمنفذكرهوضعهعلىالسيوطيوافقهوقد

!.الموضوعةالأحاديثفيالمصنوعة

منإلاالحديثهذاوضعفييشكلاأنهسهةأبوالدكتورويؤكد

مختلقايكونأنهذأبمثلوأحرى،مثلهعنالأنبياءعصمةفييشك

منأنهإلىوينتهي-!،سليماناللهنبيوعلىب!،نبيناعلى

)2(.وأكاذيبهمإسرائيلبنيإسرائيليات

:!سليمانفننةتفسعرفيالثالثالانجاه

عك!وأتقينا:تعالىلولهفيالجسدأنالاتجاههذاأصحابيرى

ذلكعليهأطلقحيث،نفسهسليمانسيدنابهالمرادإنماجسدا!،كزسيهء

عليه.سلطخوفأو،بهألتمضعفأو،أصابهمرضبسبب

علىصارحتىكالإغماءمرضأ!سليمانمرض:قومقالققد

لحمإنه:الضعيففيالعربقولساعوقد،روحبلاجسدكأنهكرسيه

!صهوالكرسيعلىالملقىفالجسد،روحبلاوجسد،وضمعلى

نمسه.

"؟أناب"ثم:تعالىقولهفيوقال،مسلمأبيعنذلكرويوقد

المحذوفألقينامفعولمنحالاجسدأأ"وجعلالصحةإلىرجع:أي

.بيروتلفكراردا،3712،812/ألموضوعاتا1:راجع(1)

4.38ص"ئيلياتلإسراا":جعرا(2)
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كرسيهعلىوألقيناهوأمرضناهابتليناه:أيسيمق!؟فتنا!ولقد:قيلكأنه

")1(.صحتهإلىرجعثم،روحبلاجسدكأنهضعيفأ

لهذامحتملاللفظأنورأى،الرازيالإمامأيضأبذلكوقال

وأسار)2(،الركيكةالوجوهتلكعلىحملهإلىالبتةحاجةولا،الوجه

وسارحه)3(.المواقفكتابصاحبإليه

لائقاويراهإليهيرتاحالذيالرأيهوهذاأنبهجتأحمدويرى

نأبعدالرأيهذاعرضفيوزأد،كسليمانوكريمحكيمنبيبعصمة

هذه"وحقيقة:قالحيثبهجاءأينمنأدريولا،الرازيإلىنسبه

حارسديدبمرضابتليسليمانإن:قال،الرازيالفخرذكرهماالفتنة

والجنالإنسأطباءفيهحارسديدامرضاسليمانمرض،الطبفيه

يوموكل،يشففلمالأرضأطرافمنطبيةأعشاباالطيورلهوأحضرت

جلسكرسيهعلىجلسإذأسليمانأصبححتىعليهيزيدالمرضكان

واستمر...والمرضالإعياءكثرةمنميتكأنه...روحبلاجسدكأنه

الشفاءوطلباللهذكرعنيتوقفلافيهاسليمانكانفترةالمرضهذا

وحبه.واستغفأرهمنه

إليهعادت،سليمانوسفي،سليمانلعبدهتعالىاللهامتحانوانتهى

نأتستطيعلاعظمتهوكلملكهوكلمجدهكلأنعرفأنبعدصحته

نج!.اللهأرادإذاإلاالشفاءإليهتحمل

عك!وأتقصنا:تعالىقولهفيبالجسدالمقصودقإن،ذلكعلىوبناء

ثمكالجسد،سيءإلىالمرضحولهحيث،سليمانهوجسدأ!كزسيهء

)4(.ورحمهاللهفشفاهاللهبرحمةاستجارأنبعد،الصحةإلىرجعثم""أناب

.23/991،002!المعانيو"روح7/793؟حيانلأبي"المحيط!البحر:راجع)1(

8.275/أالمواقفسرح9:راجع)3(2690.2/الكبير""التفسير:راجع)2(

.ام759الثالثةالطبعةالشروقدار،277ص"الله"أنبياء:كتابهراجع)4(
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الإمامقألحتى،التكلفمننوعفيهالتفسيرهذاأنالوأضحومن

أنه-منالرازيالإمامذكرهماومثله")1(.سقمهيخفي"لاإنهالألوسي

ابتلىسبحانهالنهإن:يقالأنأيضايستبعدلا-الإطارهذاداخلفي

وصار،عليهالجهاتبعضمنبلاءتوقعأوخوفبتسليط!سليمان

ثم،الكرسيذلكعلىالملقىالضعيفكالجسدالخوفذلكقوةبسبب

وطيبالقوةمنعليهكانماإلىوأعادهالخوفذلكعنهأدثهأزالإنه

.(T)القلب

!ش:سليمانفننةتفسيرفيالرابعالانجاه

بالحشويةالرازيسقاهممنإليهذهبماالعلماءمنكثيررفض

متناقضةرواياتعلى!زسليمانقتنةتفسيرفياعتمدواوالذين-

عك!وأئقينا:تعالىقولهأنوبينوا-مكذوبةإسرائيليةوحكاياتوموضوعة

كرسيهعلىالقيجسداأنمنأكثرظاهرهفيليس!أنابثمجسداكزسبهء

"الص!:تعالىقولهمثل،والامتحانالاختباروهيلهالفتنةسبيلعلى

منائذينفتناولقذ!يفتنونلاوهئمءاشايقولوأأنيتركوأأنالناسأحسب

-3،.االعنكبوت:1ائبهذبين!وليعلمنصدقوأائذلىأدئهفيغلمنقبلهئم

الصحيحةالروايةإلىفيهيرجعأنإلاهوماالجسدذلكفيوالكلام

إليه.قبيحإضافةتقتضيلاالتي

طلباجواريهسليمانوطئماأكثر"أن:وغيرهالنقاشحكىفقد

جاءتكرسيهعلىالملقىالجسدكانفهو،إنساننصفلهفولدللولد،

")3(.هناكفألقتهالقابلةبه

.2302/"المعاني"روخ:راجع)1(

26/925."الغيبإمفاتيح:راجع)2(

تنزيه9:ايضاراجع102،/\5القرإن"لأحكامالجامعالقرطبي9:راجع)3(

89.صالأنبياء"
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قيوالمحدثينمنهمالقدماءالمحققينالعلماءمنكثيرذهبوعليه

المتفقالحديثفيوردمافيتتمثلأنهأإلى!سليمأنفتنةتفسير

بنسليمان"قال:!نههريرةأبيبروايةنخيمالنبيفيهقألوالذي،عليه

فييجاهدفارساامراةكلتحملامرأةسبعينعلىالليلةلأطوفنداود:

إلاسيعاتحملولم،يقلفلم،اللهشاءإن:صاحبهلهفقال،اللهسبيل

افه"سبيلفيلجاهدواقمالهالو:لمج!النبيفقال،سقيهأحدساقطاواحدا

)1(.البخاريروأيةهذه

النبي!عنزعبههريرةأبيعنأيضاأوردهافقدمسلمروايةأما

امرأةسبعينعلىالليلة!لأطوفن:اللهنبئداودبنسليمانقال9:قال

نإ:تل:الملكأوصاحبهلهفقال،اللهسبيلفييقاتلبغلامتأتيكلهن

جاءتواحدةالانسائهمنواحدةتأتفلم،ونسي،يفلفلم.اللهشاء

)2(.ه
وكانيحنثلماللهشاءانتال"لو:لمج!الثهرسولفقال.!علامبسق

إ)3(.حاجتهفيلهدركا

لغتانهمالأطيفنالنسخبعضوفيالأطوفن!:-يخ!قوله

طائففهو،عليهوتكررحولهدارإذابهوأطافبالشيءطاف:فصيحتان

)4(.الجماععنكنايةهناوهوومطيف

امرأةسبعونالنساءعددأنفيمتفقتانالروايتينأنوالملاحظ

!فتح:راجع،45رقمبابالأنبياء""أحاديثكتاب3434رفمحديث)1(

.6527،528/"الباري

"الباري"فتح:راجع"،إنسانو"نصفرجل""سقالأخرىالرواياتفيورد(2)

ومكتبتها.المصريةالمطبعة.12ص"النوويبشرحمسلمو"صحيح!533؟

وتعليقتحقيقمسلمصحيح!3الاستثناءباب1654/23رقمحديث)3(

النوويبشرحمسلموصحيج،الحلبيعيسىمطبعة،الباقيعبدفؤادمحمد

،11/911.012

6،053.531/حجرلابن"الباريو"فتح!11012/"النووي"سرح:راجع)4(
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فيحجرابنالإماميقول)1(،أخرىروأياتفيالعددهذااختلافرغم

ومائة،وتسعونوتسعوتسعونوسبعونستونالروايات"فمحصل:ذلك

وأسراريكنعليهنزادوماحرأئركنالستينأنبينهاوالجمع

المائةدونفكنوالمائةالتسعونوأما،قللمبالغةالسبعونوأما،بالعكس

ومنجبرهمائةقالومنالكسر،ألغىتسعونقالفمن،التسعينوفوق

جعفر")2(.روايةفيالترددوقعثم

جزموإنماللخير،التمنيسبيلعلىقالفقد!سليمانقولأما

فيوالجهادالاخرةوأمرالخير،بهقصدلكونهالرجاءعليهغلبلأنهبه

الدنيا)3(.لغرضلاتعالىاللهسبيل

كما،لفظهمنالظاهروهوالملكهو:فقيلبصاحبهالمرادأما

ادمي)4(.لهصاحب:وقيل،القرين:وقيل،النوويقال

نأإلا،منافاةوالملكصاحبهقولهبينليس"أنهحجر:ابنويرى

فييؤثرلاالشكولكن،الاحتماللهمنشأثمفمن،أعم"صاحبه"لفطة

.()يجزملممنعلىحجةالملكبأنهجزمفمن،الجزم

فيلهدركاوكانيحنثلماللهشاءانقال"لو:-لمجفهالنبيقولأما

!حإخبأرهفييلزمولا،طلبمالهيحصلكانأنهبهفالمرادحاجئه":

استثنىمنلكلذلكيقعأنالقصةهذهفيسليمانسيدناحقفيبذلك

راجع:)1(

11/91

رإجع:2()

فيورد

الشك)

رإجع:)3(

جع:را(4)

راجع:)5(

"النوويو"سرح531؟6/"الباري"فتحفيالرواياتهذهتفصيل

121.-ا

وقد،11012/أيضا"النووي"شرح:راجع531؟11/أ(الباري"فتح

على"وتسعونتعأوامرأة"مائة:قالأنهإليهاالمشارجعفررواية

(.الصفحةنفس"الباريإفتح:راجع

السابقين.المصدرين

121.،11012/"النووي"سرخ

532الباري"فتح /6.I
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عدمخشيةالاستثناءتركوفي،الوقوعرجوالاستثناءفيبل،أمنيتهفي

)1(.الوقوع

إليهاوحي!رالنبيأنعلىمحمول"هذا:النوويالإماميقول

هذاإ)2(.لهيحصلهذافعلمنكلأنلا،سليمانحققيبذلك

الربطفيالعلماءمنكثيراختارهماإلىالنوويالإمامأساروقد

نصفأوالغلامسقعنقالحيثسليمانقتنةوبينالروايةهذهبين

علىألقيأنهتعالىاللهذكرهالذيالجسدهو:إوقيل:المذكورالإنسان

")3(.كرسيه

ورجحوهالرأيهذااختارواالذينالقدامىالعلماءأبرزومن

أهلفيهاحكىوماسليمانقصة"وأما:قألحيثعياضالقاضي

ما:وابتلاؤه،ابتلينا:فمعناهسيمق!فتنا!ولقذ:وقولهذنبهمنالتفاسير

تسعأوامرأةمائةعلىالليلةلأطوفن:قالأنهلمج!النبيعنحكي

نإقل:صاحبهلهفقال،اللهسبيلفييجاهدبفارسيأتينكلهنوتسعين

رجل،بشقجاءتواحدةامرأةإلامنهنتحملفلم،يقلفلم،اللهشاء

فيلجاهدوااللهشاءانقاللوبيدهنفسيوالذي-لمجز:النبيقال

علىألقيالذيالجسدهووالشق:المعانيأصحابقالإ،اللهسبيل

(f)

."ومحنتهعموبتهوهيعليهعرضحينكرسيه

ذلكعلىحرصهفيإمايتمثلذنبهأنعياضالقاضيويرى

منعليهوغلبالحرصمناستغرقهلمايستثنلمأنهفيوإما،وتمنيه

.()التمني

بق.لسااالمصدر:رإجع(1)

012./>>"مسلمصحيح)سرح:راجع)2(

السابق.المصدر:رإجع)3(

2.836/السابقالمصدر:راجع)5(

915

25.83/!لشفاا":جعرا(4)
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لقصة1فيسليماديقللمملم:سثلو؟د:حياضلمقاضي1يقودثم

الله؟ساءإن:المذكورة

نأنسيأنه،الصحيحالحديثفيرويما-أحدها:أجوبةفعنه-

وسغل،صاحبهيسمعلمأنه:واقني.تعالىأدنهمرادلينفذوذلكيقولها

)1(
عنه.

ناالشريفالسيدوسارحهالمواقفصاحبالإيجيمنكلويرى

وأن،الحشويةيرويهاالتيالخبيثةالحكايةهذهمنمبرأاللهكتاب

فالابتلاء-إليهالمشار-الحديثفيوردبماالفتنةهذهفسرقد-لمجي!النبي

)2(.المعصيةلاالاستثناءلترككانإثماالايةفيالمذكور

لمكاندمان-واختارهالرأيهذاالجبارعبدالقاضيارتضىوقد

قولهتفسيرفيفقال-حرفيابهيلتزمولمالشريفالحديثنصإلىيشر

كثرةفيتفكرأنهمنرويماوالصحيح.":..سيئقفتنا!ولقذ:تعالى

ليلةفيلأطأهنإني-:القوةمناللهاتاهوقد-فقالوممأليكهنسائه

إلاتحبلولمففعلالكثير،العددالأولادمنليويحصلفيحملنواحدة

كرسيه،إلىالجسدذلكقحمل،الخلقةكاملغيرجسدافألقتواحدة

منكانقدوانه،كالذنبالتمنيمنفعلهالذيأنعلىعندهمنفنبهه

عندفانابكثرأوقلالأولادمنيرزقفيماتعالىاللهإلىينقطعأنحقه

منه")3(.كأنمماوتأبذلك

معصيةيقتضيلاسليمانسيدنافعلهماأنالمرتضىالشريفويرى

لأن،ذلكإلىوالإنابةالاستغفارنسبحتىبعضهمظنهماعلىصغيرة

منه،أولىغيرهكانوإنبذنبليسالمباحالوجهعلىالدنيامحبة

السابق.لمصدرا:راجع(1)

المواقفأوإسرح،بيروتالكتبعالمنشر363،صالموامفأ9:راجع)2(

.8/275

935.ص!المطاعنعنالقرانتنزيه9:راجع)3(
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بهاوالتشبثالدنياعلىالحرصظاهرهالذيالكلامعنتعالىاللهفنزهه

ثمواحدةامرأةإلانسائهمنتحمللموحينما،ذلكفيبهيقتدىلئلا

لهتنبيهاروحبلاجسداكرسيهعلىوضعحتىفحملميتاولداألقت

إلىوفزعربهفاستغفرظهر،مامنهيظهرأنيجبكانماأنهعلى

ذنبوقوععلىيدللاالحالهذهعقيبوالاستغفاروالدعاء،الصلاة

داود!أبيهقصةفيذكرماعلىمحمولأيكونبلقبلهاولاالحالفي

)1(.ثوابهوطلبتعالىاللهإلىالانقطاعمن

أنهيقتضيلا!لمسسليمانمنحدثماأنإلىالطبرسيويذهب

بدفلالفظاذلكيستثنلموإنلأنه،كبيرةولاصغيرةمعصيةمنهوقع

بذلكللقولقاطعاكانلوإذوأعتقادأ،ضميرأأستثناهقديكونأنمن

لفظةيذكرلملماأنهويرىكذبا،يكونأنمنيؤمنلالمامطلقالكان

)2(.إليهمندوبهوماتركحيثمنذلكعلىعوتبألاستثناء

الرأيهذااختاروامدالقدامىالمفسرينمنجمهرةفإنكذلك

الأنبياء.عصمةمعيتفقوالذيالأرجحالرأيهوأنهإلىوذهبوا

الجسدولاهيماالفتنةاللهيبين"ولم:حيانأبوالعلامةيقول

بالفتنةالمرادأن:فيهقيلماوأقرب،سليمانكرسيعلىألقاهالذي

العلامةويقول(.r)0"0."لأطوفن:قالالذيالحديثفييستثنلمكونه

ماأظهر...!...سلنقفتنا"ولقذ:تعالىقولهتفسيرفيالبيضاوي

يقولالعبارةوبنفس0")4(.0."لأطوفن:قالأنهمرفوعارويمافيهقيل

89.صالأنبياء"تنزيه9(1)

دار،ااصهالخامسالمجلد!23،"القرانتفسيرفيالبيانمجمع9:راجع)2(

.ام69اهـ-ا038بيروتوالنشرللطباعةالحياةمكتبة

.7791/!المحيط"البحر)3(

مصطفىمكتبة2،031/البيضاويتفسيرالمسمىالتأويلوأسرإرالتنزيلأنوار)4(

الحلبي.

III
http://kotob.has.it



رويما-لمجيدفتنتهفيقيلما"أظهر:تفسيرهفيالسعودأبوالعلامة

0")1(.0.الليلة"لأطوفن:قالأنهمرفوعا

الإمامالرأيهذاارتضواالذينالمحدثينالعلماءأبرزومن

:قالأنه!سفتنتهفيقيلمأ"أظهر:قائلارجحهالذيالألوسي

الشقذلك-عنده-بالجسدفالمراد...أمرأةسبعينعلىالليلةلاطوفن

5".ليراعليهلهالقابلةوضعكرسيهعلىإلقائهومعنى،لهولدالذي

ص!ان-ذنبايعدلا!سليمانمنحدثماأنالألوسيويرى

)2(.الأولىتركغايتهص!انما-ذنبا!عده

ذكرما"الحقبأنصرحالأخرىللاراءرفضهإلىأسارأنوبعد

")3(.المرفوعالحديثفيأولا

رسيدمحمدالشيخأيضاالرأيهذاارتضواالذينالمحدثينومن

مضطربةرواياتسليمانفتنةتفسيرفيالرواياتأنذكرالذيرضا

وأفقه.ومنالبخاريروايةنقبلفإنناالروايةعلمحكمناوإذأ،ومتعارضة

إنساناليسلأنهجسدأسفيأنهذكرالروايةهذهنصقأثبتأنوبعد

منوتابإليهفأناب،لهتعالىالنهمنواختبارافتوناذلكفكانكاملا،

لايكونالتفسيربهذاأنهويرى.بمضيئتهالاستثناءدونبشيءيجزمأن

كرسيعلىالشياطينووثبانالأصناموعبادةالتماثيلذكرإلىثئمضرورة

)4(.رووهالذيالهذيانهذأأسبهوماالملك

المصحفدارنشر7/226،الكريمالقرانمزاياإلىالسليمالعقلإرساد)1(

.بالقاهرة

23/891.!المعاني!روح:راجع)2(

.23002/السابقالمصدر:راجع)3(

19الخامسالمجلدالمنار"9مجلة:راجع)4( مايو/9اهـ،032صفرغرةr؟/

.ام259أيار
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قإفمأىءنقولن!ولا:تعألىلقولهتفسيرهفيالشنقيطيربطوقد

أدثهعتاببين24،،23،:الكهف1أدله!يثمااقإلأ!غداذلففاص

لنبيهسبحانهالثهعتابوبين،الآيةهذهفي!فهمحمدسيدنالنبيهسبحانه

إنهبلالمذكور،الحديثفي"اللهساء"إن:قولهعدمعلى!سليمان

أسد.كانتبذلك!زسليمانفعنةأنيرى

هذاأنفاعلمهذاعلمت"فإذا:قالالحديثنصأوردأنوبعد

كزسيهءعكوأنقيثاسلئقفتنا!ولقذ:تعالىقولهمعنىبينالصحيحالحديث

لموأنه"،اللهساء"إن:قولتركهبسببكانتسليمانفتنةوأنجسدا!،

هوالذيالجسدذلكوأن،إنسأننصفواحداإلاالنساءتلكمنيلد

موته.بعدكرسيهعلىألقيإنساننصف

دلتحيث،الكريمةالآيةمعنىفيالظاهرهوهذاأنإلىوينتهي

)1(.المحققينبعضواختارهالجملةفيالصحيحةالسنةعليه

تفسيرفيالمتيقنالصحيحأنيذكرسهبةأباالدكتورفإنلذلك

هوهذاوأن،الصحيحينفيوردالذيالحديثهذافيجاءماهوالاية

عنصحماهواللهكلامبهيفسرماوخير،الآيةتفسيرفيالمتعين

.ىلمجيد)2(اللهرسول

فتنةوتفسير،الحديثبهذاالاستدلالقوةمنالرغموعلى

بهالاستدلالضعفيرىمنهناكأنإلا،فيهوردبما!زسليمان

.الاحتمالعلىيقومالاستدلالهذاأنويرى

احتوتهمماروايةأوتفسيرلأييسترحلمأنهقطبسيديذكر

،منكرةإسرائيلياتإمافهي!،سليمانفتنةعنوالرواياتالتفاسير

77./4"نلبيااءضواأ":جعرا(1)

38.صهالتفسير"كتبفيالإسرائيليات1:راجع)2(

I IT
http://kotob.has.it



تفسيرفيإليهيركنصحيحاأثرايجدلموأنهلها،سندلاتأويلاتصهاما

علاقتهولكنذاتهفيصحيح،صحيححديثسوىوتصويرهاالفتنةهذه

نأ"وجائز:يقولالحديثنصأوردأنوبعد،أكيدةليستسليمانبفتنة

هذاهوالجسديكونوأنهنأ،الاياتإليهاتشيرالتيالفتنةهذهتكون

)1(.احتمالمجردهذاولكن،الشقالوليد

فتنةوبينالحديثفيوردمابينصلةلاأنهيؤكدمنوهناك

قالهمماالخيرقصدقدسليمانسيدناأنحزمابنالإماميذكر.سليمان

فيالمجاهدينالمؤمنينتكعيرقصدلأنهالمذكورالحديثفي

أنهبهيظنأنيجوزولا،أحسنفقدالشيءهذافعلومن!،اللهسبيل

الحديثنصفيجاءوقد!،ألتهيشاءأنإلايكونلاذلكأنيجهل

)2(.بالنسيانفأوخذنسياناالثه"ساء"إنتركإنماأنهالمذكور

هيالفتنةمعنىأنيرىفإنه،نظرهفي!سليمانفتنةأما

فتا!ولقذ:تعالىقولهفمعنى،الضالمنالمهتدييظهرحتىالاختبار

تعالىقالكما،طاعتهبهاختبرناماالملكمنآتيناه:أي!؟سيئن

دشاءمنبهاتفحلفننعكالا!!إن:تعالىقولهفي!رلموسيمصدقا

يشاء،منأدلهيهديمنالفتنةمنإن155(،:الأعراف1قشاء!وتهدهـمن

لاوهئمءامئايقولوأأنيتركوأأنالناسأحسب!!الر:تعالىوقال

وليعلمن!دقوأالذلىالئهفليغلمنقبلهئممنائذينفتاولقد!يفتنون

إنمالسليمانتعالىاللهفتنةأنذلكمعنى-3،،ا:العنكبوت1اتبهذبين،

زنادقةولدهافخرأفاتهذاعدأومأ،فقطفضلهظهرحتىاختبارههي

وأسباههم.اليهود

اهـ-204العاسرةالطبعةالشروقدإر23،0203/"القرانظلال"في:رإجع)1(

.ام829

.it/4"والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل:راجع)2(
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أراد،مابهتعالىاللهأصابققدكرسيهعلىالملقىالجسدوأما

ولورئنا،اللهعندمنكل!؟اللهصدق:ونقولهو،كمابهذانؤمن

ماالجسدهذابتفسير-!زاللهرسولعنأوالقرانفيصحيحنصجاء

قلا؟صحيحخبرولانمئ!،هومابتفسيرهيأتلمفإذا،بهلقلناهو

كاذبأفيكونذلكفيالحديثأكذبهوالذيبالظنالقوللأحديحل

!)1(.اللهعلى

رفضدانما،الحديثبهذاألاستدلالبرفضيكتفلممنوهناك

قدرةأنالنجارالوهابعبدالشيخيرىحيث،واستبعدهفيهوردما

،واحدةليلةفيسبعينأوامرأةبسبعمائةالطوافعنتعجزالإنسان

امرأةلكلصغيراحظاقدرتمهماأصلاذلكتسعلاالليلةأنويذكر

النساءوغشيانالسفادفيالأنبياءمعجزةتعالىأدلهيجعلولمالزمنمن

تتمحتىهذابمثلمتحايوجدولا،الضربهذافيالحيوانومسأبقة

)2(.المعجزة

النساءإتيانعدمفيالسببأن-يقولهكذا-قولهمأنأيضاويذكر

إلابهايقصدلااللفظةهذهلأن،عجيباللهساءإنقولهعدمهوبأولاد

نإ"ستحدفى-:الصالحللعبدموسىقالفقد،المطالبإنجاحلاالتعبد،

دروقديصبر)3(.ولم،،PA:الكهف1أمرا"لكأغصىولاصابرااللهشآء

4.15/!والنحلوالأهواءالمللفي"الفصل:راجع1()

.بالقاهرةالتراثدار393صالأنياء!اقصص:كتابراجع)2(

وابنالنووي:الإمامينكلامإلىأسرتأنسبقوقد،السابقالمصدر:راجع)3(

سأسيروالذين-كتابهنقدواالذينالعلماءفإنولذلك،السياقهذافيحجر

هوقائلهأنصحوقد،القولهذالنفسهاستباحكيفتعجبوا-ذلكبعدإليهم

هذهفيسليمانحقفيبذلكيك!إخبارهمنيلزملاإنهثم،جمضاللهرسول

رجوالاستثناءفيبل،أمنيتهفياستثنىمنكلحقفيذلكيقعأنالقصة

=:للخضرموسىقولعنيجابوبهذا،الوقوععدمخشيةتركهوفي،الوقوع
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فيثابتأنكرهالذيالحديثهذاأنفذكرواالعلماء)1(،منعددعليه

ومرة،مراتستمسندا-مراتسبعالبخاريرواهحيث،الصحيحين

.متعددةبطرق""الإيمانكتابفيمسلمورواه-،معلقاواحدة

الوهابعبدالشيخذكرهاالتي"امرأة"سبعمائةروايةأنوبينوا

أصل)2(.علىلهاأحديقفلمالنجار

منبهجاءمالاستبعادوجهفلاالحديثصححيثأنهإلىوانتهوا

)3(.واحدةليلةفينسائهمنالعددهذاعلىسليمانطواف

قمتطعلضماتاويل"ذلك:آخرالهالخضرقولمعصابرأ!إلتهشاءإن"ستجدفى-=

!نزا".ظنه

38.هصالسابقالمصدر:رإجع

هذاالمؤلفوأثبتالنجار،الوهابعبدالشيخكتاببنقدالعلماءهؤلاءقام)1(

عليه.بالتعقيبقامثم"اللجنة"نقدعنوانتحتالكتابهامشفيالنقد

ماالنساءأعدادفيهاواختلفت،متعددةالحديثرواياتأنإلىأسرتأنسبق)2(

الوهابعبدالشيخإعترفوقد،سبعمائةفيهالي!لكن،المائةإلىالستينبين

دارمكتبةالأنبياء""قصصكتابهمن91أصهامش)راجعبذلكالنجار

.الترإث(

كيفيدرونلاأنهمالعلماءوذكر384،385،صالسابقالمصدر:راجع)3(

ينبغيكانوأنه،الصحيحالحديثفيوردمايرفضأنلنفسهالمؤلفاستباح

الشيخردوقد،المستشكلالمتعجبلاالمتفهمالمذعنموقفيقفأنله

ويشتملاحاد،حديثلكنهالحديثوجودينكرلمأنهمبيناعليهمالوهابعبد

لاإلاحادوأحاديث،والدلالةالثبوتقطعينصبهيردولمللعادةخارقعلى

قولمنأنهأيقنت"ولو:قائلاباستبعادهالقولعلىواكد،عليهحجةتصلح

أمربهايثبتلاظنيةروإيةولكنه،فيهأماحلأنليكانماىح!اللهرسول

السابق.المصدرمن93.193،ص:راجعإليقين".إلىفيهيحتاج

09برنامجفيجاءماوساهدالنجار،الوهابعبدالشيخعاشلو:وأدول

الفضائية،المحورقناةفيالدمرداشمعتزالشهيرالإعلاميقذمهالذيدقيقة

-إحدىفي"،الخارق"المصريعليهأطلقالذيالأسخاصأحداستضافةمن
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اعترفالذي!سليمانمثلمنببعيدليسذاتهفيأنهعلى

الصلاةعليهمللرسلإنثم،أمرأةألفلهأنالكتابهذامؤلف

إلىترجعالتحقيقعندوكلها،الأحوالمختلففيخصائصوالسلام

نأينبغيفما،المصالحمنرسالتهمعلىيعودماوالقربالطاعات

المستشرقينكلاميشبهفإنه،المؤلفصؤرمابمعلسليمانطوافيصور

!)1(.واحدةليلةفيعليهنوطوافهزوجاتهلتعددبالنظرء!روالنبيحقفي

سرحهفيالنوويالإمامقالهماالعلماءهؤلاءذكرهماإلىوأضيف

اللهصلواتالائبياءبهخصمابيانهذا"فيأنذكرحيثالحديثلهذا

وكان،واحدةليلةفيهذاإطاقةعلىالقوةمنعليهموسلامهتعالى

ثبتكماالواحدةالساعةفيلهأمرأةعشرةإحدىعلىيطوف!فهنبينا

")2(.أعلموالنهالقوةزيادةمنكلهوهذأ،الصحيحفي

الأنبياءبهخص"ماالحديثهذأفيأنحجرابنالحافظويذكر

الفحوليةوقوةالبنيةصحةعلىذلكعلىالدالالجمأععلىالقوةمن

وقعوقد،والعلومبالعبادةالاستغالمنفيههممامع،الرجوليةوكمال

وعلومهربهبعبادةاشتغالهمعلأنه،المعجزةأبلغذلكمن-يخزللنبي

البدنلضعفالمقتضيةوالمشاربالمآكلمنمتقللاكانالخلقومعالجة

وأحدبغسلليلةفينسائهعلىيطوففكانذلكومع،الجماعكثرةعلى

أشدفشهوتهلئهأتقىكانمنكلإن:ويقال...امراةعشرةإحدىوهن

")3(.ونحوهبالنظريتفرجيتقيلاالذيلأن

خمس،الأربعزوجاتهيجامعأنهذكرحيثتقريبأ،سنتينحواليمنذ،حلقاته=

تبلغالتيقوتهعنذكرهماإلخ...يناملاهوأن،وليلةيرمكلفيمرةعشرة

وأدرك،رأيهغئرلربماالبرنامجهذاالشيخساهدلو،حصانمائتيمنأكثر

الصحيحة.الاحاديثمنعددفهمفيالكبيرخطأه

11.012/أمسلمصحيح"سرح)2(38.صهالسابقالمصدر:راجع)1(

6/533.!البخاريصحيجثرحالباريفعح9)3(
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المتفقالصحيحالحديثهذاأنكرقدفإنهالخطيبالكريمعبدأما

الوجهأوردحيث،ومنكرةعجيبةتعليقاتعليهوعلق،تاماإنكاراعليه

وذكر،الحديثفيوردماوبين!سليمأنفتنةبينيربطالذي

:يقولحيثوتعجباستهزاءفيويحكيه،قولمجردأنهعلىالحديث

منامرأةسبعينعلىلأطوفن:مرةلنفسهقالسليمانإنقائل"فمن

ثمإ"،إ...اللهسبيلفييجاهدونولداسبعونمنهنليفيولدنسائي

فينسائهمنتحملفلم،الثهساءإنيقلولم-:هكذا-قالواأنهميذكر

نصفصورةعلىمسخاجاءولدتهوالذي،وأحدةغيرالليلةتلك

فوضعتهمملكتهكرسيعلىوسليمان،القابلةبهجاءتولدفلما،إنسان

يديه!بين

بقوله:هذاعلىعلقثم

الصبيانيالخيالبهذانفسهاتفضح-ترىكما-"والقصة

!)1(...المريض

الفتنة-تفسيرفيالمفسرونأوردهاالتيالقصةإلىأسارأنوبعد

منأكثرأيضاالقصة"وهذه:بقولهعليهاعلق-بطلانهاقبلمنوبثنا

أحدائها".منحدثكلفيوفساداوتناقضاوسذاجةسخافةسابقتها

والموضوعمنهاالصحيحبينتفريقدونالجميععلىيعلقأخذثم

علىألقيالذيالجسدهذاتأويلحولالرواياتتمضي"وهكذا:بقوله

فيهمكانلاالذي،الخرأفيالعالمهذامنوكلها،سليمانكرسي

واسباح،أطيافهوالعالمهذافيينبتماكلإذ،المنطقأو،للعقل

إ)2(.بعضإوجهبعضهاويضرببعض!،فيبعضهايموج

.23/3901"للقرانالقراني!التفسير:راجع()1

(Y)234901/السابقالمصدر:راجع.
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نأيعلمالخطيبالكريمعبدأن-الظنحسنبابمن-أعتقدولا

ثم،عليهومتفقصحيححديثمنهوسخربهاستهترالذيالقولهذا

فيوردمامعفيهوردماويضع،السخيفةالععليقاتهذهعليهيعلق

الشريفالحديثفيوردمايصفإنهبل،واحدةسلةفيالإسرائيليات

.ذكرهماإلخ...صبيانيخيالبأنه

صحيح،حديثهذاأنيجهلأنهوأتصور،الظنبهأحسنوحينما

بهذاوعلمدرايةعلىيكونأنينبغيوإنما،بجهلهالعذرلهألتمسلا

كمابالقرآنالقرانلتفسيرتصدىأنبعدالآيةهذهتفسيرفيالحديث

أحدعلىأطلعقدأنه-الأقلعلىالمفترضمنكانفقد،يقول

فتنةتفسيروجوهمنوجهأنهعلىالحديثهذاذكرتالتيالتفاسير

.سليمان

:يقولحيثبهجتأحمدالخطيبالكريمبعبدتأثرقدأنهويبدو

هذهعنروايةأسهرولعل!،سليمانفتنةفيالمفسروناختلف1

روأية.أكذبنفسهاهيالفتنة

ليلةفيالسبعمائةنسائهعلىالطوافعلىعزمسليمانإن:قيل

فييجاهدولدأمنهنامرأةكلتلدحتىمعهنالحبوممارسة،واحدة

منهنتلدفلمنسائهعلىفطاف،اللهساءإنسليمانيقلولم،اللهسبيل

".كرسيهعلىألقوهمشوهاطفلاولدت...واحدةأمرأةغير

صحيحالحديثهذاأنيدريأندون-بهجتأحمديذكرثم

منوهيلنهايتها،بدايتهامنمختلقةالقصةأن-عليهومتفق

)1(.الخرافيةالإسرائيليات

الصحيحة،النبويةالسنةعلىالتهجمفيالجرأةتلكوبكلهكذا

.672ص"للهاءنبياأ":جعرا(1)

Ili
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ويصفالإسرائيلياتمنبأنهعليهومتفقصحيححديثعلىيحكم

رواية.أكذببأنهاالروأية

تثبت.أوتحقيقوبدونهكذا

لهعذرلافإنه،الخطيبالكريمعبدهذافيقلدقدكانهـاذا

الله،أنبياءفيللكتابةتعرضقددامماالنبويةبالسنةجهلهفيأيضا

قبلالحديثعلىالحكمفييتعخلولايتريثأنعليهينبغيكانحيث

ويتحقق.يبحثأن

!lp!
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الثالثالمبحث

الثالثةالشيهة

علىوردبماأيضا!سليماناللهنبيلعصمةالنافونتمسك

كنلامحمدينبغىلامف!لىوهميلىاغفررث)فالصق:سورةفي!!لساف

،5r:أص!!اتوهالطإتإنكبغدى

يلي:فيماهذاوتمثل

!زمنهالزثةصدورعلىالمتقدمالكلامحملواالذينتمسكأولا:

.المغفرةطلبلماالذنبتقدملولاأنهذكرواحيث،الآيةبهذه

تركعنالبتةينفكلاالإنسانبأن:ذلكعنوالجواب

الأبرارحسناتلأنالمغفرةطلبإلىيحتاجوحينئذ،والأولىالأفضل

الذلةوإظهار،النفسهضممقامفيأبدأولأنهم،المقربينسيعات

سبعينوالليلةاليومفياللهلأستغفر"إنيلمجير:النبيقالكما،والخضوع

)1(
(.Y)المعنىهذأالكلمةهذهمنالمرأديكونأنيبعدولا،مرة"

الدنيا؟ناحيةمنوهو،الملكسليمانسألكيف:يقولونثانيا:

وبغضه،تعالىاللهمنذمهامع،الدنياطلبعلىسليمانأقدموكيف

لديه؟وحقارتها،لها

تعالى،اللهحقوقأداءعلىالعلماءعندمحمولذلكأن:والجواب

تفصيل:)راجعمتعددةبصيغوالترمذيومسلمالبخاريأوردهحديثمنجزء)1(

387(.-4/385الأثيرلابن"الأصول"جامعفيذلك

.26902/"الرازيالفخر"تفسير:راجع)2(
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علىوالمحافظة،حدودهوإقامة،خلقهمنازلوترتيب،ملكهوسياسة

قانونونظم،طاعتهولزوم،عبادتهوظهور،سعائرهوتعظيم،رسومه

منأحديعلملامايعلمأنهفيالوعودوتحقيقمنهعليهمالناقدالحكم

نغلمون،لاماأعلم!إق:فقاللملائكتهبذلكصرحماحسبخلقه

013.:البقرة1

هولأنهالدنيا،لنفسطلباسؤالهيكونأن!سليمانوحوسي

نوحسألكما،لنهمملكتهاسألوإنما،فيهااللهخلقأزهدوالأنبياء

نوحفأجيب،ذلكإلىمجابينمحمودينفكانالئه)1(،وهلاكهادمارها

المملكة.سليمانوأعطىعليها،منفأهلك

فيهليقيمالملكسالإنما!سليمانأنالعربيابنويذكر

خزآبنعك!أجحفنى:يوسفقالكما،اللهطاعةعلىبهوششعين،الحق

55(.:أبوسفعلير!)2(حفيأإقالأزض!

علىعلامةليكونذلك!سليمانطلبإنماأنهالألوسيويرى

بهوليتوصلالاستثناء،بتركفاتهعماقلبوجبر،المغفرةسؤالهقبول

إسكالفلا،الصالحللعبدالصالحةالدنياونعمة!دئهطاعتهتكثيرإلى

النظمظاهريقتضيهبماقلناإذاالمقامهذافيالملكطلبفيإذن

معا)3(.الطلبينصدورمنالجليل

ينبنى"لأ:!:سليمانسيدنايقولكيف:أيضايقولونثافا:

وهوبالحسد،مشعروهذاإ!غيرهينالهأنمنفمنعبعدى،،تنلائحم

بالأنبياء؟يليقلاذنب

يلي:مامنهااخعاراجوبةبعدةهذاعنالعلماءأجابوند

نوخ.ديخارا!أ!مفربنمنأي!زض!ئذرلا"زث:قوله)1(

.15402/"القرطبيوأتفسير؟4/9164أالقران"أحكام:راجع)'(

23.002/أالمعانيإروخ:راجع(3)
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لغيرهيكونلاملكاطلب!إنه:الجبائيقال:الأولالجواب

ماإلايطلبونلان!الأنبياءفإن،الإذنبعدإلاذلكيطلبولمأبدا،

ذلكسألإنأنهأعلمهقدتعالىالنهيكونأنوجاثز،طلبهفيلهميؤذن

فيه)1(.لغيرهصلاحلاأنوأعلمهالدينفيلهأصلحكان

نأنبيوهويمتنعلاأنهالجبارعبدالقاضيذكر:الثانيالجواب

ذلكقيولي!،اللهعندوكرامتهفضلهبهيظهرفيما!اللهإلىيرغب

غيرهنعيمانتقالارادإذاحاسدأيكونإنمالأنه،المذمومالحسديشبهما

بقاءإرادتهمعابتدأتعالىاللهمنالمنازلأعظملنفسهأرادإذاقأما،إليه

ذلك.فيينكروجهفلااهلها،علىالنعمسائر

أصاب!ج!ثرضايأتروتخرىالريجله"فسخرنا:تعالىقالولذلك

.[36rv،:أص00000.!.وغواصيباكلوالشنطين

الأموربهذهفضلهوأظهرأجابهأنهعلىيدلمماذكر،ماسائرإلى

بها)2(.اختصالتي

وخاصةفضيلةاللهمنلهيكونأنأرادأنهعياضالقاضيويذكر

منه)3(.بخواصورسلهاللهأنبياءمنغيرهكاختصاصبهايختص

لاملكاسليمانسؤالأنفذكر،الجوابهذاالقرطبيفصلوقد

خلقفيظاهرأاللهمنوكرامتهمحلهليكون،بعدهمنلأحدينبغي

فكل،عندهالمحلقيتنافسلهم!زالأنبياءفإن،والأرضالسماوات

أخذلماولهذا،عندهمحلهعلىبهايستدلخصوصيةلهتكونأنيجب

أراد،منهاللهوأمكنه،صلاتهعليهيقطعأنأرادالذيالعفريت!ك!هالنبي

لأضمينبنى،مف!لىوهميلىاغفر"رث:سليمانأخيهقولتذكرثم،ربطه

.23102/"المعافيروخ9:راجع(1)

935.صأالمطاعنعنالقرانتنزيه9:راجع)2(

2.837/"الشفا":راجع)ع!(
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الخصوصية،ذهبتمثلهبعدهلأحدأعطىفلوخاسئا،فردهبغدى!قن

هوسيءأنهعلمأنبعد،الخصوصيةتلكفييزاحمهأنلمجنىكرهفكأنه

لأحديكونألاإلىأجيبوأنه،الشياطينسخرةمنبهخصالذي

)1(.بعده

لم!زسليمانسيدناأنالعلماءمنكثيريرى:الثالثالجواب

صورةفييتجلىالذيالاختصاصأرادوإنماأئرةالطلببهذايرد

ملككلعنتميزهخصوصيةذاملكابهأراد،النوعبهأرادفقد،معجزة

أملكفيمعهودةولامكررةليستمعينةطبيعةوذا،بعدهيأتيأخر

فيواية،قومهفيلهمعجزةليكونسألهفإنهوبذلك،الناسيعرفهالذي

لعيسى،الموتىص!احياء،لأبيهالحديدكالإنة،نبوتهعلىالدلالة

هذا.ونحوبالشفاعة!لمجيهمحمدواختصاص

والنبوةالملكبيتفيناسئا!سليمان"كان:الزمخشرييقول

إلفهحسبعلىفطلب،معجزةربهمنيطلبأنفأراد،لهماووارثا

ليكونالإعجازحدبالغةللعادةخارقةزيادةالممالكعلىزائداملكا

يخرقحتىمعجزةيكونوأن،إليهمللمبعوثقاهرأنبوتهعلىدليلاذلك

.")2(العادات

كان!ئرأنهالإلفعنالنظرقطعمعمعجزةذلكطلبوحسن

استهرماجنسمننبيكلومعجزة،بالملكوتفاخرهم،الجبارينزمن

.عصرهفي

جاءهم!الكليمعهدفيوغلبالسحراستهرلماأنهترىألا

به.أتوامايتلقفبما

15،402.502/!القرانلأحكامأالجامع:راجع)1(

لابن،القران":أيضاراجع/837؟'!الشفا!:راجع375؟/`"الكشاف")2(

23.2503/أالقرانظلالو"في؟4/9164العربي
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الأكمهبإبراءجاءهم!زالمسيحعهدفيالطباشتهرولما

الفصاحة!الرسلخاتمعهدفياستهرولما،الموتىوإحياءوالأبرص

(.")فصولهمنفصلأقصرعلىيقدروالمبكلامأتاهم

منكانإنمانبيكلمعجزةأنيذكرالمواقفسارحف!نلذلك

هوسليمانزمانأهلبهاقتخرماوكان،زمانهأهلبهيفتخرماجنس

جميععلىفائقةمملكةطلبجرمفلا،والجاهالمال:أي؟الملك

له)2(.معجزةمملكتهلتكونالممالك

منالمرادفكان،القدرةهوالايةفيالملكمعنىفإنعليهوبنأء

أقدرني:أيبغدى"؟ئنلأصمينبنىلامف!لى"وهت!ز:سليمانقول

تدلمعجزةعليهااقتداريليصير،البتةغيريعليهايقدرلاأشياءعلى

تعألىأنهالكلامهن!اصحةعلىوالدليل،ورسالتينبوتيصحةعلى

الريحفكون!!أصحابجئثرضآبأقرهتجرىالرتجله"فسخرنا:عقيبهقال

علىدالةمعجزةأنهسكولا،عجيبوملكعجيبةقدرةبأمرهجاريا

فمعنىمعارضتها،علىغيرهيقدرلاأنالمعجزةسرطومن،نبوته

معارصته)3(.علىأحديقدرلابغدى"هنلا!دينبش"لا:قوله

لعصمةالنافينسبهةتهافتتبين،الثلاثةالأجوبةهذهخلالومن

الكريمة.الايةهذهعلىلاعتمادهموجهلاوأنه!،سليمانسيدنا

IPO!!

.23102/!المعاني)روخ:راجع)1(

الرازيللفخرالأنبياءاعصمة9:أيضاراجع275؟8/!المواقف!سرح:رإجع)2(

127.ص

26.021/!الرازي"تفسير:راجع)3(
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ؤلمؤحعالمصادرأهم

ا-

-2

-5

الكربم-الفران

النبرية.النة

تحقيق:،العربيبابنالمعروفاللهعبدبنمحمدبكرلأبي،الفرأنأحكام

.ام879اهـ/704بيروت،الجيلدار،البجاويمحمدعلي

المبث!رينمطامحنهنوفير."الحقميزان9كتابعلىالردفياليقينادلة

بمصر،الإرشادمطبعة،الجزيريالرحمنعبدللشيخ،الاصلامفيالمسيحيين

.ام349اهـ/353الأولىالطبعة

أبيالعلامةالقضاةلقاضي،الكريمالقرانمزاياالىالسليمالعقلأرشاد

.بالقاهرةالصحفدارن!ثمرالسعود،

محمدبنمحمدالدكتورللشيخالتفسير،كتبفيوالموضوعاتا،سرائيليات

.ام849اهـ/404!الإسلاميةالبحوثإسلسلة،سهبةأبو

شكريأديبةتعريب،هولدكروفتتوماس.لتأليف،التاريخيةالأسفار

.ام859للطباعةالجيلدارنشر،يعقوب

وافي،الواحدعبدعليللدكتور،للإسلامالسابقةللأديانالمقدسةالأسفار

بالفجالة.للطباعةمصر،نهضةدار

طبعة،الفاروقيراجيإسماعيلللدكتور،اليهوديالدينفيالصهيونيةاصول

.ام889,-/ا804وهبةمكتبةوطبعة،م4I14العربيةالدراساتمعهد

طغ،الشنقيطيالأمينمحمدللشيخ،بالقرآنالقرانورلضاحالبيانأضواء

بالسعوديةوالدعوةوالإفتاءالعلميةالبحوثلإداراتالعامةالرئاسةوتوزيع

.ام839اهـ/304

العالثةالطبعة،وبيروتالقاهرة،الشروقدار،بهجتأحمد:اللهأنبياء

.ام759

مكتبةنشر،اليضاويالدينناصرل!مام،التأوبلوأسرارالتنزيلأنوار

.اماهـ/388689الثانيةالطبعةبمصر،،الحلبيمصطفى
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ا-

-2

-2

والنشر،للطباعةالفكردإرنشر،الأندلسيحيانأبيللعلامة،المحيطالبحر

.ام839اهـ/304الثانيةالطبعة،بيروت

البثيردإرنشر،الزغبيمحمدفتحيللدكتور،الوثنيهبالأدياناليهوديةتأثر

.م4991اهـ/414الأولىالطبعةبطنطا،

منجديدةطبعة،دروزةعزةلمحمد،اسفارهمهنإسرائيلبنيتاريخ

.ام969اهـ/938بيروت،صيدا،العصريةالمكتبةمنثورات

وآخرين،حدادجورجد.ترجمةالأولالجزء:وفلسطينولبنانسوريةتاريخ

،القاهرة،بيروت،للطباعةفرانكلينمؤسسةمعبالاشترإكبيروتدارنشر

.م8591نيويورك،بغداد

مادريني،جرجسالأبترجمة،ديليللأبالقديمالعهدشعبتاريخ

.ام619بيروت،الكاثولوكيةالمطبعة

الإنجليزية،باللغةأئفاكتابينخلاصة:هنريكاترينتأليف،كتابفيالتاريخ

للكنيسةوالنشر،والترجمةالتأليفدارعنصدرسعيد:حبيبتلخيص

المسيحية.النيلمطبعةبمصر،الأسقفية

الشركةللنشر،التونسيةالدارعاسورابنللطاهروالتنوير،التحريرتفسير

بالجزائر.والتوزيعللنشرالوطنية

),./rAAالبيضاويهامشعلىوالمحليالسيوطي:الجلالينتفسير

.ام689

محمودحواسيهوعلقحققهجريرلابن،البيانبجامعالمسمىالطبريتفسير

الريأندارطبعةمعام969الثانيةالطبعةبمصر،المعارفدارساكر،محمد

.ام879هـ/ا704للتراث

نشر،الدينجمالمحمدللعلامة،التأويلمحاسنالمسثىالقاسميتفسير

فؤادمحمدوتعليقتصحيح،الحلبيعيسى،العربيةالكتبإحياءدار

الباقي.عبد

الهيئةرضا،رسيدمحمدللشيخالمنار،بنفسيرالمسئىالحكيمالقرانتفسير

.ام729للكتابالعامةالمصرية

.القاهرةالتراثدارمكبةكثير،ابنللحافظ،العظيمالقرانتفسير

الفكرداروالنشر،الطبعملعزمالخطيبالكريمعبد،للقرانالفرآنيالتفسير

.القاهرةالعربي
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،بيروت،العربيالتراثإحياءدار،الرازيالفخرللإمامالكبير،التفسير

الثالثة.الطبعة

هـ)نسخة436المرتضىللشريفوالفبائحالذنوبعن!بزالأنبياءتنزيه

(.مخطوطعنمصورة

دارالجبار،عبدالدينعمادالقضاةلقاضي،المطاعنعنالقرانتنزيه

والتوزيع.للنشرالشرقيةالشركة،بيروتالحديثالنهضة

القديمالعهدفياليهود:وكاذيبمطاعنعنداوداللهنبيتنزبه

اهـ/412طنطا،الأولىالطبعة،الزكبيمحمدفتحيللدكتور،والاسرائيليات

fIW.

للطباعةالعربيالكاتبدار،عليحسنينفؤادللدكتور،الهيروكليفيةالتوراة

تاريخ.بدونالقاهرةوالنشر،

محمودعباسللأستاذ،والعبرييناليونانثقافةمنأسبقالعرييةالثقافة

.ام859للكتابالعامةالمصريةالهيئةالثقافيةالمكتبةالعقاد،

تحقيق،الجزريالأثيرابنللامام،الرسولأحاديثفيالأصولجامع

ودار،الحلوانيمكتبةوتوزيعنشر،الأرناؤوطالقادرعبدوتعليقوتخريج

.ام079اهـ/093الأولىالطبعة،بيروت،البيان

دإر،الكتبدارعنمصورةطبعة،القرطبيللإمامالقرآنلأحكامالجامع

.ام679اهـ/387القاهرةوالنشر،للطباعةالعربيالكاتب

روائعسلسلةضمن،موسكاتيسبتينوتأليفالقديمةالساميةالحضاراث

الرقي،دارنشربكر،يعقوبالسيددكتورعليهوزادترجمه،ايإنسانيالفكر

.أم869بيروت

دار،بوكايموريس:الحديعةالمعارفضوءفيالمقدسةالكتبدراسة

.ام779الرابعةالطبعةبمصر،المعارف

،بيروتالفكردارنشر،السيوطيل!مامبالمأثورالتفسيرفيالمنمورالدر

.أم839اهـ/304الأولىالطبعة

بيوميمحمدللدكتورالئامنالجزء:القديمالأدنىالشرقتاريخفيدراسات

.ام789هـ/ا893لإسكندريةا،مهران

الثانيةالطبعة،بالقاهرةالثقافةدار،مقارإلياسللقس،المقدسالكتابرجال

AAV?.م
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f-

حنفي،حسند.وتقديمترجمة-سبينوزا-والسياسةاللاهوتفيرسالة

.للكتابالعامةالمصريةالهيئةطبعةعنمصورةطبعة

دار،الألوسيللإمام،المعانيوالسبعالعظيمالقرانتفسبرفيالمعانيروح

.أم859اهـ/504بيروت،العربيالتراثإحياء

الإسكندرية،المصريمطبعةظاظا،حسنللدكتور،ولناتهمالساميون

?f Wl.

منعدداراءعلىمبني:القديمالعهداسفارتفسيرقيالقويمالسنن

.ام739بيروت،الأدنىالشرقفيالكناس!مجمععنصدر،اللاهوتيين

دار،للخفاجي،الرياضنسيمعلىحاسيةالقاريعليللملاالشفا،شرح

.بيروت،العربيالكتاب

طبعةعنمصورةنسخة،التفتازانيعمرالدينسعدللعلامةالمقاصد،شرح

اهـ.277

بمصرالسعادةمطبعة8،جىالجرجانيالثمريفللسيد،المواقفشرح

اهـ311العامرةالطباعةدارطبعةعنمصورةونسخةام709اهـ/325

الثالث.الجزء

ومكتبتها.المصريةالمطبعةمسلمالإماملصحيح،النوويالإمامشرح

القإهرةالعربيةالنهضةدار:زايدالحميدعبدللدكتورالخالد،الشرق

.أم669

عليتحقيق،عياضالفضلأبيللقاضي،المصطفىحقوقبتعريفالشفا

.ام779بيروت،العربيالكتابدار،البجاويمحمد

القاهرة،الدينيةالثقافةمكتبةنئ!ر،الرازيالفخرل!مامالأنبياء،عصمة

0 RAI.

الدينعزمؤسسةقربانداودترجمةبرستيد،هنريجيمس:القديمهالعصور

.ام839اهـ/304بيروتوالنشر،للطباعة

معهدنشر،سكريأديبةترجمةسولتز،صموئيلد.:يتكلمالقديمالعهد

بروكسل.فيالدوليالمراسلة

نشر،العسقلانيحجرابنالحافظل!مام،البخاري!حيحبشرحالباريفتح

.ام869اهـ/704الأولىالطبعة،للترإثالرياندإر

مجلدفيأجزاءخمسة،الظاهريحزمابنل!مأم،والنحلالمللفيالفصل

العالمية.السلاممكتبةنشرواحد،
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اهـ/204العاسرةالطبعة،الث!روقدار،قطبسيدللأستاذ،القرانظلالني-5

.بيروت،القاهرةام829

ومنالاختصاصذويالأساتذةمننخبةتأليف:المقدسالكتابتاموس-5

المسعلمكتبةمنشورات،واخرينالملكعبدبطرسد.ب!سرإفاللاهوتيين

.أم819السادسةالطبعة،بيروت

دارالعزيز،عبدأحمدمحمدتحقيقكثير،ابنالحافظللإمامالأنبياء،قصص-5

.ام889اهـ/804الرابعةالطبعة،بيروت،العلميةالكتب

.بالقاهرةالتراثدارالنجار،الوهابعبدللشيخالأنبياء،قصص-5

محمدترجمة،الأدنىالثمرق:الأولالمجلدمنالثانيالجزء:الحضارةقصه-5

العربيةالدولبجامعةالثقافيةالإدارةوالنشروالترجمةالتاليفلجنة،بدران

.ام719

والجديد،القديم:العهدينأسفار(:والنصارىاليهود)عندالمقدسالكتاب-5

بدونالعربيالعالمفيالمقدسالكتابدارأصدرتهاالتيالبروتستانتطبعة

تاريخ.

مكتبةنشر،التأويلوجوهفيالأتاويلوعيونالتنزيلحقائقعنالكشاف-5

.ام729اهـ/293القاهرة،الحلبيومطبعة

بمصر.الخانجيدار،شنودةزكي:اليهوديالمجتمع-5

الخامس،المجلدمنالثالثالجزءرضا،رشيدمحمدالشيخالمنار:مجلة-6

.ام209)أيار(مايواهـ/032صفرغرة

والنشر،للطباعةالحياةمكتبةدار،للطبرسي،القرانتفسيرفيالبيانمجمع-6

.ام619هـ/ا038بيروت

إبراهيم،ميخائيلنجيبللدكتور،الثالثالجزءالقديمالأدنىوالشرقمصر-6

.t`14`4بمصرالمعارفدار

والثرالتأليفدارعنصدرسعيد،حبيب:المقدسالكتابإلىالمدخل6-

المطبعة:الأدنىالشرقفيالكنائسمجمعمعبالقاهرةالأسقفيةللكنيسة

الحديثة.الفنية

يهوذا:سقوطحتىإبرامظهورمن:)سرائيلتحلهاوهلاليهوديةالمشكلة-6

.ام729المصريةالأنجلومكتبة،نعناعةمحمود

الطبةجاويد،توفيقالعزيزعبدترجمةالثانيالمجلد:الانسانيةتاريخمعالم-6

والنشر.والترجمةالتأليفلجنةم9691الئالثة
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الطبعة،بيروتوالنشر،للطباعةالمعرفةدار،البغويللأمام،التنزيلمعالم-6

.ام879هـ/ا704الثانية

م.A91.المعارفدارطبعة،بالقأهرةالعربيةاللغةمجمع:الوسيطالمعجم-6

سميرالشيختحقيق،السيوطيللامامالشفا،أحاديثتخريجفيالصفامناهل6-

الثقافية.الكتبموسسةام889أهـ/458الأولىالطبعة،القاضي

الكتب،عالمنثر،الإيجيوالديناللهعضد:الكلامعلمفيالمواقف-6

.بيروت

V-اليهودبنشأةالخاصالثامنالجزء:والمسيحيةالأقباطتاريخموسوعة

.ام749الأولىالطبعة،المصريةالنهضةمكتبة،وعقيدتهم

اهـ/304الثانيةالطبعة،بيروت،الفكردإر:الجوزيابنللإمامالموضوعات-7

AAr,(.

الخفاجي،الدينشهابل!مام،عياضالقاضيشفاءشرحفيالرياضنسيم-7

.بيروت،العربيالكتابدار

دإر،الأسيوطيأنيسئروتللدكتور،والدينالاقتصادبينالأسرةنظام-7

والنشر.للطباعةالعربيالكاتب

الإسلاميالكتابدار،البقاعيللاماموالسور،الآباتتناسبفيالدررنظم-7

.rأ299_/1413الثانيةالطبعة،القاهرة

الكتبإحياءدار،لوبونفوستاف:الأولىالحضاراتتاريخفياليهود-7

.ام079بالقاهرةالعربية

ترجمةفرويدسيجموندوالتوحيدإ:!موسىالنفسيالتحليلضوءفياليهودية-7

.ام739المصريةالدارمطبعة:الحفنيالمنعمعبدد.

للطباعةمصرنهضةدإر،وإفيالواحدعبدعليللدكتورواليهود،اليهودب-7

بالفجالة.والنشر

!!lp
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الموضوعاتفهرس

لموضعا

.............................................................................................لمفدمةا*+

......القديمالعهدفيسليمانالنبيعلىاليهودمفترياتدحض:الأولالفصل

توليهوكيفيةالقديمالعهدفيسليمانسيدناعنلمحة:الأولالمبحث

.............................................................................................الملك

.......................................اليهودأسفارفىالملكسليمانتولىكيفية

بالقوةالملكتوليهمناليهودأسفارفيوردمانقد:الثانيالمبحث
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الصفحةرقملموضوعا

000000095أورسليمتدميربعدالانقسامنصوصتدوين:الخامسةالملاحظة

،لسليماناليهوداتهامبطلان:السادسالمبحث

.........................أسفارهمفيبهوالإسادةعليه

.....................لهالربوترائيسليمانحكمة

............................جبعونفيلهالربلرائي

............................سليمانحكمةمننموذج

....والشعوبالملوكبينسليمانحكمةسهرة

الثناءخلالوعصمته

................................)حيرام(صورملك

..................................)بلقيس(سبأملكة

إليهوتضرعهالثانيةللمرةلسليمانالربترائي

..................................................الباحثمنتعقيب

الكريمالقرانفيوعصمتهسليمانسيدنانبوة:الثانيالفصل

....والملكالنبوةفيداودسليمانوورث:الأولالمبحث

...................................علماوسليمانداوداتيناولقد

........................ومعجزاتهسليمانسيدنانبوة

التوحيدإلىسليمانسيدنادعوة:الثانيالمبحث

...........................سبأمملكةوئنيةمنموقفه

لسليماالكريمالقرانتبرئة:الثالثالمبحث
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الصفحةرقملموضوعا

تولهفيفهموهبماالمخالفينتمسك:العانيةالشبهة:الثانيالمبحث

...................!"أنابثمجداكزسئهءعكوأتقيئاسيفقفتنا"ولقذ:تعالى
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....................................................................................الشديدمرضه
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ومؤلفاتهبالمقلفتعريف

الزغبيأحمدهحمدفقحيأ.د.

الأزهر،جامعةالدينأصولبكليةوالفلسفةالعقيدةبقسمأستاذ

طنطا.فرع

الإسلامية،والدراساتالشريعةبكليةالدينأصولبقسمأستاذ

الشارقة.جامعة

م(.9002-6002منسنواتثلاثلمدةالقسم)رئيس

.المعاصرةوالمذاهبوالأديانالعقائدبحوثمجموعةمنسق

والتحدياتالإسلاميةوالحضارةالتاريخمحورلجنةعضو

.المعاصرة

الإسلامية.الثقافةمساقمنسق

الدين.أصول:العامالتخصص

(.والفلسفة)العقيدة:الدديقالتخصص

والنحل.الملل،والمذاهبالأديان

ام9/57/9'المعلاد:تاريخ

مصري:الجنسية

E.:الالكعرونيالبريد mail: alzoghby@ sharjah. ac. ae

27272(ب)صالشارقة-الإماراتدولة:البريديالعنوان

الدينأصولقسم-الشريعةكلية-الشارقةجامعة

185
http://kotob.has.it



العلميةالشهاداتأولا:

مركز،شونيبقريةالكريمالقرانوحفظالابتدائيتعليمهتلقى

طنطابمعهدالتحقلم،العربيةمصربجمهورية،الغربيةمحافظةطنطا،

.أم96910RV/الدرأسيالعامفيالأزهريالإعدأدي

الثانويالأحمديطنطامعهدمنالأزهريةالثانويةشهادةعلىحصل

الله-بتوفيق-)الثاشي(ترتيبهوجاء.ام7691779/الدراسيالعامفي

العربية.مصرجمهوريةمستوىعلى

(:)الليسانسالعاليةالاجازةشهادة

فرعالأزهر،جامعةالإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةفيتخرج

99الجامعيالدراسيالعامفيطنطا، A5 91/ Vعلىحصلحيث،ام

الإسلامية،والدعوةالدينأصولفي)الليسانس(العاليةالإجازةشهادة

بتقدير،ام26/7089/الجامعةمجلسقرار،أم089أيارمايو/دورة

ممتازعأمبتقدير)الأول(ترتيبهكانحيث-(الشرفمرتبةمع)ممتازعام

الأربع.الدراسةسنواتمدة-اللهبفضل-

)الماجسعير(:التخصصدرجة

)أصولالعلياالدراساتمرحلةفيجداجيدتقديرعلىحصل

الأولىالسنةفيالأولترتيبهوكانوالمذأهب(.الأديانتخصص:الدين

.ام829عامالثانيةالسنةوفي،أم819عام

المرحلة:هذهفيلهدرسواممنوكان

،المعروفالإسلاميالمفكر،البهيمحمدالدكتورالأستاذفضيلة

سابقا.المصريالأوقافووزيرالأزهر،جامعةومدير

الإسلاميالمفكر،شلبيالجليلعبدالدكتورالأستاذوفضيلة

سابقا.بالأزهرالإسلاميةالبحوثمجمععاموأمين،المعروف
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والأديانالعقيدةأستاذحجازياللهعوضالدكتورالأستاذوفضيلة

جامعةومدير،المكرمةبمكةالقرىأموجامعة،بالقاهرةالأزهربجامعة

سابقأ.الأزهر

الدين-)أصولفي)الماجستير(التخصصدرجةعلىحصلثم

والدعوةالدينأصولكليةمن)ممتاز(بتقدير(والمذاهبالاديان

/152/الكليةمجلسوبقرارطنطا،فرعالأزهر،جامعةالإسلامية

شرفلهوكان،ام162/859/فيالجامعةمجلسوقرار،ام859

الكلية.تمنحهماجستيرأولعلىالحصول

اللهعبدالدكتورالأستاذفضيلة:إشرأفتحتالرسالةوسجل

فضيلتهأعيرأنوبعد،بالكليةوالفلسفةالعقيدةأستاذ،الشاذلييوسف

الإشرافانتقل،بالرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعةإلى

العقيدةأستاذفرغلحسنهاسميحيىالدكتورالأستاذفضيلةإلى

العربيةالإماراتجامعةفيإعارتهمنإليهارجعالذي،بالكليةوالفلسفة

بالعين.المتحدة

المغايرةبالأديانوتأثرهمالشيعة"غلاة:الرسال!موضوعوكان

."المجوسية،لمسيحيةا،أليهودية:للاسلام

طبعتين.فينفسهبالعنوانكتابفيونشرهاطبعهاوتم

(:)الدكتوراهالعالميةدرجة

العقيدة-الدين)أصولفي)الدكتوراه(العالميةدرجةعلىحصل

الدينأصولكليةمن(الأولىالشرفمرتبة)معممتازبتمدير؟(والفلسفة

بتاريخالكليةمجلسبقرارطنطا،فرعالأزهرجامعةالإسلاميةوالدعوة

92/89/:بتاريخالجامعةمجلسوقرار،ام22/8/879 AVلهوكانام

الكلية.تمنحهادكتوراهأولعلىالحصولشرف
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(.الوثنيةبالأدياناليهودية)تأثر:الرسالةموضوعوكتان

طبعتين.فينفسهبالعنوانكذلكونشرتطبعتوقد

الدكتورالأستاذفضيلة:إسرافتحتوناقشهاالرسالةوسجل

أصولكليةوعميد،والفلسفةالعقيدة)أستاذفرغلحسنهاسميحيى

قسمورئيسوأستاذطنطا،قرعالأزهر،جامعةالإسلاميةوالدعوةالدين

المناقشةلجنةترأسوالذي(،الإماراتبجامعةالإسلاميةالدراسات

العقيدة)أستاذعبيدالعزيزعبدالدكتورالأستاذفضيلة:منكلبعضوية

الدينأصوللكليةوعميداأستاذأكانوالذي،بالكليةالمتفرغوالفلسفة

الأستاذوفضيلة(،المكرمةبمكةالقرىأمبجامعةوأستاذا،بالقاهرة

والدعوةالدينأصولبكليةالأديانمقارنة)أستاذشلبيرؤوفالدكتور

وجامعةقطر،وجامعة،وطنطابالقاهرةالأزهرجامعةالإسلامية

الدعوةكليةوعميد،بالمنصورةالدينأصولكليةوعميد،الإمارات

سابقأ(.الشريفالأزهرووكيل،بالقاهرةالإسلامية

الوظيفيالتدرجثانيا:

مقارنةقسمفي)معيدا(بتكليفهالأزهرجامعةرئيسقرأرصدر

طنطا،فرعالأزهر؟جامعةالإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةالأديان

.ام7/1/9089بتاريخ

يأمساعدا()مدرسابتعيينهالأزهرجامعةرئيسقرارصدر

الإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةالأديانمقارنةقسمفي)محاضرا(

.ام25/2859/بتاريخطنطأ،فرعالأزهر،جامعة

فيمساعدا()أستاذاأي)مدرسا(بتعيينهالجامعةمجلسقرارصدر

جامعةالإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةوالفلسفةالعقيدةقسم

.أم701/879/بتاريخطنطا،فرعالأزهر،

جامعة،الإسلاميةالثقافةقسم:بالرياضالشريعةكليةإلىأعير
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فعمل،السعوديةالعربيةبالمملكة،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

إلىام49.أيلولسبتمبر/أولمنذ،مشاركاأستاذاثم،مساعداأستاذا

.rا599أب/أغسطسآخر

العقيدةقسمفي(مشارك)أستاذأيمساعد()أستاذرتبةإلىترقى

فرعالأزهر،جامعةالإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةوالفلسفة

.ام61/1199/بتاريخ،طثطا

والفلسفةالعقيدةقسمفيللترقياتالدائمةالعلميةاللجنةوافقت

والفلسفةالعقيدةقسمفي)أستاذ(رتبةإلىترقيتهعلىالأزهربجامعة

بتاريخ،طنطافرعالأزهر،جامعةالإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكلية

بذلكالجامعةمجلسقرارصدرثم.ام699الثانينوفمبر/تشرين26

أم(.1/799)1/الئانييناير/كانونمنالأولفي

الأزهر،جامعةالإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةأستاذاعمل

دولةإلىمنهاأعيرئم-،تاريخهوحعىالتاريخهذامنذ-طنطأفرع

والدراساتالشريعةبكليةمشأركا()أستاذاعملحيث؟الكويت

،سنواتثلاثلمدة؟والدعوةالعقيدةقسم،الكويتجامعة:الإسلامية

م.3002/ابأغسطسإلىم0002سبتمبر/أيلولسهرمن

عملحيث؟المتحدةالعربيةالإماراتدولةإلىإعارتهانتقلتثم

الشريعةكلية:الدينأصولبقسمالإسلاميةوالفلسفةوالأديانللعقيدةأستاذا

أيلولسبتمبر/أولمنذالشارقةبإمارةالشارقةجامعةالإسلاميةوالدراسات

لهجددثم،سنتينلمدةأولاالجامعةمعتعاقدحيث،تاريخهحتىم3002

وفي،م8002اب/أغسطسفيانتهتسنواتثلاثلمدةالأولىالمرةفي

.م1202اب/أغسطسفياللهبإذنتنتهيسنواتأربعلمدةالثانيةالمرة

والدراساتالشريعةبكليةالدينأصولبقسمأستاذأحاليايعمل

رئيسابتعيينهالجامعةمديرقرارصدرحيث؟الشارقةجامعةالإسلامية
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منانتخابهبعد،عاملمدة،م6002سبتمبر/أيلولىأولفي:للقسم

بتعيينهقراروصدر،أخريينمرتينانتخابهأعيدثم،القسممجلسأعضاء

منالثالثةوالسنة،م7002سبتمبر/أيلولمنالثانيةللسنةللقسمرئيسا

02أيلولسبتمبر/ 0 Aم.9002اب/أغسطسآخرإلىم

الأزهرية،الثانويةالمرحلةفيطالبوهوالجمعةخطبةبأداءقام

المعمورةبجامعثمطنطا(،مركز)سونيبقريتهالكبيرالمسجدفي

الرياضوفي،م0991-8191عاممنالإسكندريةبمدينةالشاطئ

،المتحدةالأمممركزفيالدينيةوالدروسالمحاضرأتبعضألقى

الجمعةخطبةأداءإلىعادثم،الرياضفيالمصريةالقنصليةمعبالتنسيق

ومسجد،الشرعيةالجمعيةومسجد،بالإسكندرية)سموحة(حاتمبمسجد

عدداوألقىبطلخا،الرحمنمجمعومسجد،بالمنصورةالإيمانمجمع

بطنطا،السلامومسجدالأحمديبالمسجدوالمحاضراتالدروسمن

وعددا،الجمعةخطببعضويلقي،بالكويتالكويتجامعةومسجد

بالشارقة.الشارقةجامعةبمسجدوالمحاضراتالدروسمن

التدريسيةالخبرةثالثا:

الإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةفيبالتدريسخبرتهبدأت

مدرساثم،أم089معيداعينأنمنذ،طنطافرعالأزهر،جامعة

أستاذاثم،م)qAVمدرساثم،الأديانمقارنةفي،أم859مساعدا

)فيام799الثانييناير/كانونمنالأولفيأستاذأثم،ام199مساعدا

تدريسهمعالعليا(،والدراساتالليسانسمرحلتي،فيوالفلسفةالعقيدة

العلياوالدراساتالليسانسمرحلتيفيبالرياضالإمامجامعةفي

م(،3025-)2555بالكويتالكويتوجامعةام(،599-)0991

مرحلتيفي(الآنإلىم3002)منبالشارقةالشارمةوجامعة

معاهدفيالتدريسفيمشاركتهبجانب،العلياوالدراساتالبكالوريوس
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المساجدلأئمةتدريبيةودورات،الثقافيةوالمرأكز،الدعاةإعداد

الأهليةوالجمعيات،والكويتبمصرالأوقافبوزارةوالدارسينوالوعاظ

بمصر.الشرعيةالجمعيةمثل

مرحلتيفيالاتبةالمساقاتأووالموادالمقرراتدرسحيث

العليا:والدراسات(البكالوريوسأو)الليسانسالعاليةالاجازة

التوحيد(.)علمالإسلاميةالعقيدة-ا

)1(.الإسلاميةالعقيدة-2

)2(.الإسلاميةالعقيدة-3

الإسلامية.الأخلاق-4

.والمغربالمشرقفيالإسلاميةالفلسفة-5

الإسلامية.الفلسفة-6

والنحل.الملل-7

.الأديانمقارنة-8

الإسلامي.التصوف-9

.معاصرةفكريةمذاهب-15

الإسلامي.العالمحاضر-11

الإسلامية.الثقافة-12

الإسلامية.النظم-13

العلمي.البحثمناهج-14

اليونانية.الفلسفة-15

المعأدية.والتياراتالإسلام-16

1 V-معاصرةإسلاميةقضايأ.
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الحديث.العصرفيإصلاحيةودعواتحركات-18

الإسلامية.الفرق-91

.معاصرةفكريةتيارات-25

الإسلامية.العقيدةفينصيةدراسة-21

المنطق.-22

العلميةمؤلفاتهرابعا:

الآتي:النحوعلىللأقدمالأحدثمنمرتبةوالمؤتمراتالأبحاث

محكمة.علميةمجلاتفيمنشورابحثأ35

.المؤتمراتواقعفيمنشورةأبحاث7

ملخصاتها.طبعمعالمؤتمراتفيمقدمةأبحاث7

)رسالتاالأصلفيهما)كتابان(منهاومنشورةمطبوعةكتابا17

.5(والدكتوراالماجستير

فيإجباريجامعيمتطلب(الإسلامية)الثقافةفيمشتركوكتاب

الشارقة.جامعة

51+بحعا)44المذكورةوالكتبالائحأثأنعلىالتأكيدمع

وتم،الإطلاقعلىوالدكتوراهالماجستيرببحثيلهاعلاقةلاكتابا(

.الدكتوراهدرجةعلىالحصولبعدونشرهاتأليفها

المحكمة:العلمبةالمجلاتفيالمنشورةالأبحاث-أ

(والاسلامالعرب)فيلسوفالكنديلدىوالدينالفلسفة"ببن-ا

".نقديةتحليليةدراسة

بمصر،المنوفيةجامعةالآدابكليةحوليةفيومنشورمحكمبحث

م(.0102)نيسان/إبريل04رقمالإصدار
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كلمةواشتهارواطلاق)العصوت(،كلمةاشنفاق!مشكلة-2

(0V)نقديةتحليليةدراسة."

فرعالأزهر،جامعةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.9002اهـ/431العشرون)العدد،طنطا

."نقديةتحليليةسةدرا(التصوف)معنىوتحديد()الصوفي"تعريف-3

فرعالأزهر،جامعةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.5102أهـ/432والعشرونالواحد)العدد،طنطا

إ.الاسلامفيبالعفبدةوارنباطهاإالأخلاق-4

بكليةالبحثيةللاستشاراتالخدمةمركزفيومنشورمحكمبحث

م(9002/اذارمارس،الثالث)العددبمصر،المنوفيةجامعة،الآداب

(".وميادينه)دوانعهالحديثالعصرنيالفكريإالفزو-5

بكليةالبحثيةللاستشارأتالخدمةمركزفيومنشورمحكمبحث

.م(9002أولتشرينأكتوبر/،العاسر)العدد،بمصرالمنوفيةجامعة،لآدابا

":نقديةتحليليةدراسة.الاسلاميهالفلسفةفيأوليةإمسكلات-6

الخدمةمركز،المنوفيةجامعةالاداببكليةمنشورمحكمبحث

م(.)7002البحثيةللاستشارات

منكريه:علىوالردالبعثعلىالكريمالقراناستدلالات"من-7

يسإ:سورةبأواخرالاستدلال

الإسلامية،والدعوةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.هـ/6002ا27iعشرالسابع)العددبطنطا،الأزهرجامعةفرع

الأخلافية!:مسكويهفلسفةفيوالسعادة"الصداقة-8

جامعة،الادابكلية)حولية(،بحوثبمجلةمنشورمحكمبحث

م(.02)60المنوفية
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:أوالأصولوالتصوفالكلامعلموبينالاسلاميةالفلسفةبمنالصلة"-9

الإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.أهـ/4265002عشرالسادس)العدد،طنطافرعالأزهر،جامعة

الأولالقرنينخلالالاسلاميالتصوففيالزهد"مرحلة-15

":للهجرةوالثاني

كلية،البحثيةللاستشاراتالخدمةبمركزمنشورمحكمبحث

م(.)5002المنوفيةجامعة،الاداب

":الأخلاقيةحكمتهفيالفارسيبالأدبمسكويهتأثر"مدى-'ا

الإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.4002أهـ/424عشرالخامس)العدد،طنطافرعالأزهر،جامعة

علوم)إحياءكتابهخلالمنالأخلاقعلمفىالغزالي"منزلة-12

:("الدين

الإسلاميةوالدعوةالدينأصول!كليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.4002اهـ/424عشرالخامس)العددطنطا،فرعالأزهر،جامعة

ونقد(":)عرضوالنصارىاليهودعند"الذبيح-13

)العددبطنطا،الدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.2552اهـ/423عشرالثالث

ونقد(":)عرضالمسلمينعند"الذبيح-14

الإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.5202أص/423عشرالثالث)العددطنطا،فرعالأزهر،جامعة

:((الاخلاقيةفلسفتهفيالاسلاميةبالشريعةمسكويهتأثر"مدى-15

،والدعوةالدينأصوللكليةالعلميةبالمجلةمنشورمحكمبحث

م(.03/65225/عشرالرابع)العدد،الزقازيقفرعالأزهر،جامعة

M
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!:والغزاليمسكويهبينواكتسابهاالأخلاق"فطرية-16

،والدعوةالدينأصوللكليةالعلميةبالمجلةمنشورمحكمبحث

م(.03/62002/عشرالرأبع)العدد،الزقازيقفرعالأزهر،جامعة

الهجربينوالرابعالثالث:القرنبنفيالتصوف!خصائص-17

والجنيد":المحاسبيخلالمن

فرعالأزهر،جامعةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.2002الثامن)العدد،المنصورة

ذلكنيتأثرهومدىمسكويهعندوفضائلهاالنفسقوى18-9

":اليونانبفلاسفة

)العدد،بالمنصورةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.2002الثأمن

":الأخلاقيةفلسفتهفيوالرازيبالكنديمسكويهتأثر"مدى-91

الخدمةمركز-المثوفيةجامعةالآداببكليةمنشورمحكمبحث

م(.2025حزيران/يونيه،السادس)العدد،البحثيةللاستشارات

:الأول)المصدرالأخلاقفلسفةفيمسكويهمصادر"أهم-02

(":أرسطو/جالينوس،أفلاطون:اليونانفلاسفة

الخدمةمركز-المنوفيةجامعةألادأببكليةمنشورمحكمبحث

م(.2002فبراير/سباط،الثاني)العدد،البحثيةللاستشارات

":الأخلاقعلمنيودوره"مسكويه-21

الخدمةمركز-المنوفيةجامعةالآداببكليةمنشورمحكمبحث

م(.2002الثانييناير/كانون،الأول)العدد،البحثيةللاستشارات

":ونطورهنشأنه:العقبدةعلم"ناربخ-22

)العددبطنطا،الدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.0002اهـ/421عشرالحادي
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العفيدة":علمفيإمفدمات-23

الإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

م(.0002ا!/421عشرالحادي)العدد،طنطافرعالأزهر،جامعة

عليهاوالردالسلامعلعهابراهيمالخليلعصمةحول"شبهات-24

المالثة(":)الشبهة

الإسلاميةوالدعوةالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

ام(.اهـ/042999العاسر)العددطنطا،فرعالأزهر،جامعة

عليهاوالردالسلامعلعهابراهيمالخليلعصمةحول"شبهات-25

والثانمة(ي!:الأولى:)الشبهعان

التاسع)العددالدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

14181AAA / A.)م

بروسن:الفيلسوفعنببنأخلاقهموتهذيبالصبيان"رياضة-26

!:المسلمومسكويهاليوناني

الدينأصولكليةحوليةمنالثامنالعددفيمنشورمحكمبحث

ام(.ا!/799)417،طنطافرعالأزهر،جامعة،الإسلاميةوالدعوة

عليها":والردالملائكةعصمةحولإشبهات-27

السابع)العددبطنطا،الدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

ام(.اص/416699

YA-اليهود":بهرماهمماداودبنسليمانالنبي!عصمة

السابع)العددبطنطا،الدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

أم(.أهـ/416699

:"والرسالةللنبوةوضرورتهاالمنكرينشبهاتبعنالرسلبشرية"-92

)العددبطنطا،الدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

ام(.599اهـ/415السادس
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":رسالتهوبراهيننبوتهدلائلمن:العظيمالنبيإخلق-03

جامعةبطنطا،الدينأصولكليةبحوليةمنشورمحكمبحث

ام(.099اهـ/041الثاني)العددالأزهر،

:المؤتمراتوكعبواقعفيالمنسورةالأبحاث-ب

الاكريقية":الفلسفةمعالفكريالعفاعلذروة:الفيض"نظرية-ا

الإسلاميةللفلسفةعشرالخامسالدوليالمؤتمرإلىمقدمبحث

الغربي"الفكرمعالتفاعل"افاق:بعنوانالقاهرةجامعةالعلومداربكلية

فيالبحثنشرتموقد،م0102/نيسانإبريل91-18منالفترةفي

المؤتمر.كتاب

تحليلسينا:ابنعندالانسانفلسفةفيالأبداندLmw-إانكار-2

ونقد":

بكليةالإسلاميةللفلسفةعشرالرابعالدوليالمؤتمرإلىمقدمبحث

في"الإسلاميالفكرفي"الإنسان:بعنوانالقاهرةجامعةالعلومدار

كتأبفيالبحثنشرتموقد،م9002/نيسأنإبريل15-14منالفترة

المؤتمر.

اليقعنإ:الىوالوصولالحقيقةعنالبحثفيالفزاليأمنهج-3

بالحضور-الدينأصولقسمالشارقةجامعةباسمبهساركتبحث

عشرالثانيالدوليالمؤتمرفي-ومناقشتهالبحثهـالقاء،والمناقشة

العلومكليةمعبالتعاون،القاهرةجامعةالعلومداربكليةالإسلاميةللفلسفة

"مناهج:عنوانتحت،بالقاهرةالمعرفيةالدراساتومركز،القاهرةجامعة

الأربعاء،الثلاثاء،:أيام)في"إسلاميمنظورمنوفلسفتهاالعلوم

نيسان/إبريل24،2526،اهـ/428الآخرربيع7،89،:الخميس

.المئويبعيدهاالقاهرةجامعةاحتفالاتإطارفيعقدوالذيم(،5702
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عشرالثانيالمؤتمركتابفيونشرهوطبعهالبحثتحكيمتموقد

م(.)7002

":السنيالمصوتوتجديداحياءفيالغزالي"دوربعنوانبحث-4

بالحضور-الدينأصولقسمالشارقةجامعةباسمبهساركتبحث

للفلسفةالعاشرالدوليالمؤتمرفي-ومناقشتهالبحثهـالقاءوالمناقشة

العلوم"مناهج:بعنوان،القاهرةجامعةالعلومداربكليةالإسلامية

)يومي"،والمأمولالواقعبينالتصوفوالتجديد:التقليدبينالإسلامية

نيسان/إبريل25-91اهـ/426الأولربيع11-01:والأربعاءالثلاثاء

م(.5025

العاسرالمؤتمركتابفيونشرهوطبعهالبحثتحكيمتموقد

م(.)5002

المستسرقينمزاعمنقضفيالمعاصربنالعلماءجهود-5

جحش":بنتزينبعبالسيدةالنبيزواجحولوالمنصرين

الإسلاميةوالدراساتالشريعةلكليةالسنويللمؤتمرمقدمبحث

بدايةمنالنبويةالسنةخدمةفيالمبذولة"الجهود:بعنوأنالشارقةجامعة

62-25والخميس)الأربعاء"،اليومإلىالهجريعشرالرابعالقرن

م(.2555أيارمايو/5-4أهـالموافق426الأولربيع

كتابمنالثانيالجزءفيالمؤتمرأعمالضمنونشرهطبعهوتم

اهـ/)327الشارقةبجامعةوالدرأساتالبحوثمركزأصدره،الوقائع

)36(.العلميالنشرسلسلةم(6002

العقائدعنالدفاعبينالكلامعلم)أهداف:بعنوانبحث6-

والجديدإ:القديمفيواثباتها

بالحضور-الدينأصولقسم،الشارقةجامعةباسمبهساركت

للفلسفةالتاسعالدوليالمؤتمرفي-ومناقشتهالبحثهـالقاءوالمناقشة
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)فيبمصر-القاهرةجامعة-العلومداربكليةعقدالذي،الإسلامية

العلوم"مناهج:عنوانتحتم(4002/نيسانإبريل21-02منالفترة

".الكلامعلم:الأولىالحلقةوالتقليد:التجديدبينالإسلامية

بأعمالالخاصالكتابفيونشرهوطبعهالبحثتحكيموتم

م(.25)40التاسعالمؤتمر

ضدالاسلامحقائقعنالدفاعفيالعقادمحمودعباس"دور-7

".خصومهأباطيل

والدعوةالعقيدةقسمالكويتجامعةمنموفدأبهساركتبحث

الدوليالمؤتمرفي-ومنأقشتهالبحثهـالقاء،والمناقشةبالحضور-

-القاهرةجامعة-العلومداربكليةعقدالذي،الإسلاميةللفلسفةالسادس

م(.1002/نيسانإبريل21-02منالفترة)فيبمصر

عامالسادسالمؤتمركتابضمنونشروطبعالبحثحكمثم

م(.)2551

طبعمع،للمناقشةالمؤتمراتفيالمقدمةالأبحاث-ج

ملخصاتها:

الامامالاسلاملحجة"الفلاسفة"تهافتكتابحول"دراسة-8

:"ليالغزا

المنتدىنظمهاالتيالثالثةالمستديرةالطاولةفيألقيبحث

بتقديمالإسلاميللمنتدىالعامالأمينقامحيث،بالشارقةالإسلامي

،المغربصلاةإلىالعصرصلاةبعدمنالبحثإلقأءواستغرق،الباحث

المتخصصينالجامعةأساتذةمنالحضورومناقشاتتعقيباتكانتثم

صلاةإلىالمغربصلاةبعدمن،عليهاالباحثوتعقيبوالباحثين

م(.25/120102/يوم)فيبالشارقةالمنتدىبمقروذلكالعشاء،
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موقععلىالمباسربالبثالمستديرةالطاولةوقأئعنقلتموقد

.اتصالاتوموقعالمنتدى

إ:والمتكلمينالكلامعلممنالفزالي"موقف-9

الإسلامية،العقيدةفيوالتأليفالبحثمناهجلندوةمقدمبحث

المعاصرةوالمذاهبوالأديانالعقائدبحوثمجموعةنظمتهأوالتي

الموافقأهـ،043الأولىجمادى15الأحديوم)فيالشارقةبجامعة

م(.01-5-9002

دعوىومناقشةبالأمةالنهوضفيالغزاليالامامدور01-9

وجمودإ:تخلفمنأصابهاعمامسؤوليعه

بالحضور-الدينأصولقسمالشارقةجامعةبأسمبهساركتبحث

عشرالثالثالدوليالمؤتمرفي،ومناقشتهالبحثوإلقاء،والمناقشة

"السنن:بعنوانالقاهرةجامعةالعلومداربكليةالإسلامية-،للفلسفة

/23yt،:والأربعاءالثلاثاء)يومي"،الأممنهضةفيوأثرهاالإلهية

.(م8002نيسان/إبريل92/9203

إ:الفلسفيةالعلومأسلمةفيالفيلسوفالغزالي"دور-11

العربعندالعلوملتاريخالأولالدوليالمؤتمرإلىمقدمبحث

الشريعةكليةمعبالاشتراك،والعلومالاداببكليةالمنعقد،والمسلمين

العربيةالعلوم"أثر:سعارتحت،الشارقةجامعةالإسلاميةوالدراسات

/اذارمارس27إلى24منالفترة)في"،الإنسانيةخدمةفيوالإسلامية

م(.8002

ملخصاتكتابضمنالمطولالبحثملخصطبعتموقد

المؤتمر.كتابفيونشرهاالمطولةالأبحاث

الآخر":معالحوارفيدرازاللهعبدمحمدالدكتور"جهود-12

والدراساتالشريعةلكليةالسنويالمؤتمرفيبهساركتبحث

للأوقافالعامةالأمانةمعبالاستراك،الشارقةجامعةالإسلامية
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رئيسكنتحيثالدينأصوللقسمكرئيسعليهوأسرفت،بالشارقة

صياغةلجنةورئيس،التحضيريةاللجنةورئيس،العلميةاللجنة

فضيلةوكلفنيالمؤتمر.جلساتإحدىورئيس،التوصيات

المؤتمرأعمالبتسييرالكليةعميدالبصلأبوالناصرعبدأ.د.

03منالفترةفي)وذلك - YA18-أهـ/42816الأولربيع

م(.7002نيسان/إبريل

3I-الاسلاميالعالمتخلففيالغربيالاستعمار"دور:!

قسم:الشريعةكليةالكويتجامعةمنموفدابهشاركتبحث

في-ومناقشتهالبحثهـالقاءوالمناقشةبالحضور-والدعوةالعقيدة

،القاهرةجامعةالعلومداربكليةالإسلاميةللفلسفةالثامنالدوليالمؤتمر

"،النهوضوعوامل،التخلفأسباب:الإسلاميالعالم"حاضر:بعنوان

م(.3002/نيسانإبريل21-25ا!/424صفر\9_18منالفترة)في

المؤتمر.أبحاثملخصاتضمنالبحثطغوقد

من:الغربفيالمسلمةللمرأةالمشوهةالصورةتصحمح-14

":المرأةمنالاسلامموقفببانخلال

قسم:الشريعةكليةالكويتجامعةمنموفدابهشاركتبحث

في-ومناقشتهالبحثوإلقاءوالمناقشةبالحضور-والدعوةالعقيدة

جامعةالعلومداربكليةالإسلاميةللفلسفةالسابعالدوليالمؤتمر

صفر8-7منالفترة)قي"،والغرب"الإسلام:بعنوان،القاهرة

.م(2002نيسان/إبريل12-02هـ/أ423

المؤتمر.أبحاثملخصاتضمنالجثطبعوقد

:والمؤلفاتالكتب-د

)اليهودية،للإسلامالمغايرةبالأديانوتأثرهمالشععةغلاة9-ا

.("المجوسية،المسيحية

بطنطا،الإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةماجستيررسالةأول
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)عامالعنوانبنفسكتابفيطبعتثمام(.859الثاني)يناير/كانون

مصر.-القاهرة،العربيةالآفاقبدارالآنطبعهويعادام(،أهـ/904889

":الوثنيةبالأدياناليهودبة"نأثر-2

بطنطا،الإسلاميةوالدعوةالدينأصولبكليةدكتوراهأول

عام)فيالعنوأنبنفسكتابفيطبعتثمام(،879)أغسطس/أب

طبعهويعادبمصر،والثقافةللعلومالبشيردارنشرام(499اهـ/414

مصر.-القاهرة،العربيةالافاقبدارالان

والبهود"،الوثنببنعندالتلموديةوالذبائحالبشريةإالقرابين-3

مداستنزاف"طريقة:أو"المكتومالدمسر"إظهار:كتابنصومعه

ناوفيطوس:للحاخاماليهود"،عندالجارية،الأطفال

بدارالانطبعهويعأدام(.099اهـ/)041بطنطأ،غباسيمطابع

مصر.-القاهرة،العربيةالافاق

العهدفياليهودوأكاذيبمطاعنعنداوداللهنبي"تنزيه-4

199أ41')والاسرائيليات":القديم /J.)البشائردار:الثانيةالطبعةام

.م(1102هـ/اfry)لبنان-بيروت،لإسلاميةا

ونقد(":)عرضوالمسلمينالكتابأهلعندالذبيح"قصة-5

البشائردار:الثانيةالطبعةام(.499اهـ/)415،بطنطاالبشيردار

.م(1152هـ/ا31i)لبنان-بيروت،الإسلامية

لأهممقارنةتحليلبةدراسة:مسكويهعندالأخلاق"فلسفة-6

:جوانبها"وأبرزمصادرها

4م/19gAعام)فيطبعهوأعيدام(،أهـ/599)415 1A.)!ا

.(م)599هـ/ا4`)):"الاسلاميةالعقيدةفيونصوص"دراسات-7

ام(.اهـ/699)417":ومعاصرةقديمةونحل"ملل-8
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(":الأول)الجزءالاسلامعةالفلسفةفيونصوص!"مباحث-9

ام(،اهـ/17i979)ىالأولالطبعةبطنطا،الحديثةالأزهرمكتبة

ام(.اهـ/899)418"الإسلاميةالعقيدةفي"بحوث

المقدمات(:الأول)الجزءالاسلاميالتصوففي"دراسات-15

):"والمراحل

":المقدمات(:الأول)الجزءالاسلامبةالعقيدةفي"دراسات-11

1)91الأولىالطبعة f99/م(.91هـ

(:الرابع)الجزءالاسلامعةالعقعدةفيونصوص"دراسات-12

.م(5002):السمعياث"

:تحدياتها("-مجالاتها-مصادرها-)تعريفهاالاسلامبةالعفافة"-13

نشر،مسلممصطفىالدكتورالأستاذتأليفهفيساركتكتاب

الأولى)الطبعة،الشارقة-البشيردار/بيروت-الرسالةمؤسسة

للنشرهـأثرأء،الشارقةالجامعةمكتبة:الثانيةوالطبعةم(.4002اهـ/425

)الثقافةمساقفيتدريسهوتمم(.02)70الأردنعمانوالتوزيع

م(5002)4002/الجامعيالعاممنذجامعيإجباريمتطلب(الإسلامية

م(.9002-)8002الجامعيالعامحتى

عليهاأوالردالملائكةعصمةحول"شبهات-14

ومعهة

عليها":والردالمنكرينشبهاتبينالرسل"بشرية-15

أم(.32i-1102الأولى)الطبعةبيروت،الإسلاميةالبشائردار

عليها"والردالسلامعلعهالخليلعصمةحولواسرائملمات"شبهات-16

ومعه:

العهد)فياليهودبهرماهمماداودبنسليمانالنبي"عصمة-17

(":والإسرائيلياتالقديم

-م1102الأولى)الطبعةبيروت،الإسلاميةالبشائردار
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تقديروشهاداتجوائز

فيالأزهريةالمعأهدمستوىعلىالثانيبالمركزالفوز-ا

7691/)عامالأزهريةالثانويةالشهادةفيالعربيةمصرجمهورية

ام(.779

الدينأصوللكليةالأولىالدفعةعلىالأولبالمركزالفوز-2

الدراسةسنواتفيبطنطا،الأزهرجامعةفرع،الإسلاميةوالدعوة

الشرفمرتبةمعممتازبتقدير،الليسانس(العاليةالإجازة)مرحلةالأربع

ام(.089-)7791

فيالأزهرعنصدرالذيالكتابفيالشرفهذاسجلوقد

الألفي.بالعيداحتفاله

والثالث،الكليةمستوىعلى"المثالي"الطالببلقبالفوز-3

الأزهر.جامعةمستوىعلى

جيدبتقديرالعليا،الدراساتمرحلةفيالأولبالمركزالفوز-4

جدا.

والدعوةالدينأصولكليةتمنحهماجستيرأولعلىالحصول-5

ممتاز.بتقديروجاء،بطنطاالأزهرجامعةفرعالإسلامية

والدعوةالدينأصولكليةفيدكتوراهأولعلىالحصول-6

الأولى.الشرفمرتبةمعوجاءبطنطا،الأزهرجامعةفرعالإسلامية

جلويبنالمحسنعبدالأميرمركزمنتقديرسهادة-7

:دورةتقديمفيمشاركتيعنبالشارقةالإسلاميةوالدراساتللبحوث

91إلى11منالفترةخلال)المنعقدةعلميا"،بحثاتكتب"كيف

م(.6002نيسان/إبريل
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علىبالإماراتالمعاقينأمورأولياءجمعيةمنتقديرشهادة-8

1(والدراساتالبحوثاعداد"كيفية:التدريبيةالدورةإنجاحفيمشاركتي

م(.016002/مايو/أيار6/منالفترة)خلالبالشارقةأقيمتالتي

القاهرةجامعةأعلوموكليةالعلومداركليةمنوتقديرسكر-9

الإسلاميللفكرالعالميللمعهدالتابعبألقاهرةالمعرفيةالدراساتومركز

الإسلامية:للفلسفةعشرالثانيالدوليالمؤتمرفيمشاركتيعلىبأمريكا

2-ه24منالفترة)في"إسلاميمنظورمنوفلسفتهاالعلوم"مناهج

فيللغزاليالعلمي"أمنهج:عنوانهببحثم(،7002/نيسانإبريل

".اليقينإلىوالوصولالحقيقةعنالبحث

مشاركتيعلىالقاهرةجامعةالعلومداركليةمنوتقديرسكر-01

الإسلاميةالعلوم"مناهج:الإسلاميةللفلسفةالعاسرالدوليالمؤتمرفي

)في"والمأمولالواقعبين"التصوف:الثانيةالحلقةوالتجديد"التقليدبين

الغزالي"دور:عنوانهببحثم(،5002نيسان/إبريل02-91منالفترة

".السنيالتصوفوتجديدإحياءفي

والرابععشر،والثالثعشر،الحاديالدوليالموتمرفيوكذلك

بالبحثالمشاركةعلى،الإسلاميةللفلسفةعشر،والخامسعشر،

والحضور.

علىالشارقةجامعةالطلابسئونعمادةمنوتقديرسكر-11

فصل)فيأقيمتالتيالإسلاميةالثقافةمسابقةعلىوإسرأفيمساركتي

الجامعة.مديرسعادةبحضورالتكريموتمم(.5002الربيع

الإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةمنوتقديرسكرسهادة-12

فيالآخرمعالحوارمؤتمرفيالمتميزةمساهمتيعلىالشارقةجامعة

خاصةتكريموسهادةم(7002/نيسان)16/18/إبريلالإسلاميالفكر

الجامعة.إدارةمن
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الشارقةجامعةوالعلومألادأبكليةعميدمنوتقديرسكرسهادة

صياغةولجنةالعلميةواللجنةالتنظيميةاللجنةفيمشاركتيعلى

العلوملتاريخالأولالدوليالمؤتمرجلساتإحدىورئاسة،التوصيات

والمسلمين.العربعند

للبحوثجلويبنالمحسنعبدالأميرمركزمنتقديرسهادة

"كيف:دورةتقديمفيمشاركتيعنبالشارقةالإسلاميةوالدراسات

/نيسانإبريل22إلى02منالفترةخلال)المنعقدةعلميا"،بحثاتكتب

م(.8002

الإسلاميةوالدراساتالشريعةكليةمنوتقديرشكرسهادة-13

العصرفيالشرعي"القضاء:مؤتمرفيمشاركتيعلىالشارقةجامعة

م(.6002/نيسانإبريل13-11منالفترة)فيالحاضر"

جامعةالإسلاميةوالدراساتالثمريعةكليةمنوتقديرسكر-14

السنةخدمةفيالمبذولة"الجهود:مؤتمرفيمشاركتيعلىالشارقة

-4منالفترة)في"اليومإلىالهجريعشرالرابعالقرنبدايةمنالنبوية

.م(5002أيارمايو/5

المشاركةعلىبالشارقةالإسلاميالمنتدىمنتقديرشهادة-15

الإسلاميةالعقيدةفىبدروسالأكبر()الفقهالعاسرةالعلميةالدورةفي

1502إلى26/6/منالفترة)في)النبوات( /6/ A)أسبوعينمدىعلىم

وموقعالمنتدىموقععلىمباشرببثنقلهاوتم،الجمعةعدايوميا

الموقع.علىمحملةالدروسأو،والمحاضرأت.اتصالات

علىالشارقةوتلفزيونإذاعةمنوتقديرسكرسهادات-16

الديني""الحديث:برنامج:المختلفةالتلفزيونيةالبرامجفيمشاركاتي

التاريخ"يكتب"من:وبرنامج"،بالحق"وتواصوا:وبرنامج)يومي(،

(،جماهيريأسبوعي)تسجيل"الجنةإلىو"الطريقمباسر(،بث)أسبوعي
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)أسبوعي"والطبعالشرع"بين:وبرنامج"،الشارقة"صباح:وبرنامج

الإذاعة.وبرامجومباشر(،مسجل

وتوفيقهاللهبعون-الطبعتحتوبحوثكتب

للملائكة.الفلسفيالتصورمنتيميةابنالإمامموقف-ا

.الإسلامعدلإلىالأديانجورمنحواء-2

.والتصوفالفلسفةبينالغزاليالإمامعندالأخلاق-3

دلائلمنواعتبارها،السابقةالكتبفي!يمبالنبيالبشارة-4

نبوته.

القرانوحقائقالقديمالعهدأهواءبينالله"أنبياءموسوعة-5

.(1الكريم

الكريم.والقرانالقديمالعهدبين!ترأيوبالنبي-6

)دراسةالغزاليالإمامعندأخلاقهموتهذيبالصبيانرياضة-7

.(مقارنة

بينهموالتفاضل،وأصنافهم،بهموالإيمانالملائكةحقيقة-8

الأنبياء.وبين

.السلامعليهالخليلملةفيالعامالتحقيق-9

.السلامعليهيوسفهمفيالتامالقول-01

!!!
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